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 ตลอดระยะเวลา 3-4 ป ที่ผานมา สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย ไดดําเนนิการ

ฟนฟูและจัดการปาชายเลนเพื่อชุมชน ในพืน้ที่ประสบภัยพิบัติสึนาม ิ บริเวณ

ภาคใตของประเทศไทย ดวยความตระหนกัถึงบทบาทในการบรรเทาความ

เสียหายที่เกิดขึ้น และมุงหวงัใหเกิดการจัดการทรัพยากรปาชายเลนอยางยัง่ยนื 

เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศและคุณภาพชวีิตของชุมชนชายฝงในระยะยาว   

 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดดําเนินงานรวมกับชมุชนและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปาหมาย และทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ในจังหวดัระนองและจงัหวัดพงังา  

ไดเรียนรูและไดรับประสบการณมากมาย สมควรที่จะสรุปผลและสังเคราะห

บทเรียน  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

เอกสารนี ้ จึงไดสรุปประสบการณทีห่ลากหลาย ในการฟนฟูและจัดการ

ปาชายเลน การสงเสริมกองทุนหมนุเวยีน การพัฒนาศกัยภาพองคกรชุมชนและ

เครือขายในการจัดการปาชายเลน พรอมสรุปผลการดําเนนิงานที่ผานมา และ

มองไปขางหนาถึงการทํางานในอนาคต  เพื่อใหเกิดการตอยอดและขยายผล  อัน

จะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนการจัดการปาชายเลน และทรัพยากรชายฝง ให

เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  
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จากความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต

ของประเทศไทย  เมื่อคร้ังเกิดภัยพิบัติสึนามิ ปลายป พ.ศ. 2547 ทําใหเกิดการ

ริเร่ิมและขับเคลื่อนจัดการทรัพยากรปาชายเลนและชายฝงมาอยางตอเนื่อง ดวย

พลังที่เขมแข็งของกลุมผูนําชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมิไดทอแทตอส่ิงที่เกิดขึ้น แตกลับลุก

ข้ึนมาพิสูจนใหเห็นถึงศักยภาพของตนเอง แมจะหวังเพียงความเปนอยูที่ดีข้ึน แต

ผลที่เกิดขึ้นก็ไดเกิดประโยชนตอระบบนิเวศและสังคมโดยรวมดวย  

ผลการดําเนินงานที่ผาน ในการฟนฟูและจัดการปาชายเลนในพื้นที่

ประสบภัยสึนามิ สวนใหญมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดี ความสําเร็จคอยๆ 

ชัดเจนขึ้น ดวยแรงสนับสนุนจากหลายๆ ฝาย    

กลุมผูนําและองคกรชุมชน:  บานเมืองใหม บานนอกนา บานปาก

เกาะ บานทุงตึก บานบางเนียง บานบางติบ บานบางครั่ง บานแหลมนาว และ

บานบางกลวยนอก และชุมชนใกลเคียง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น: องคการบริหารสวนตําบลเกาะคอเขา 

อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา, องคการบริหารสวนตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา และองคการบริหารสวนตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัด

ระนอง 

องคกรภาครัฐ: สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และสถานีพัฒนา

ทรัพยากรปาชายเลนที่ 9, 16, 17, 18 และ 19 กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถานีบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร, ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร 

และวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยงานราชการ

สวนภูมิภาคและราชการสวนกลางอีกมากมาย 

องคกรภาคเอกชน: บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด, 

องคการไฮเฟอร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย), สมาคมพัฒนาประชากรและ

ชุมชน, สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย จังหวัดพังงา, องคการนานาชาติวาดวย

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ, มูลนิธิรักษไทย, ศูนยฝก อบรมวนศาสตรชุมชน

แหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และเครือขายเฝาระวังปาไทย นอกจากนี้ ยังมี

องคกรพัฒนาเอกชนอีกหลายองคกรที่ไดชวยเหลือและแลกเปลี่ยนขอมูลกันมา

โดยตลอด 
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1. บทนํา
1.1 ความเปนมา

ชายฝงทะเลอันดามัน บริเวณภาคใตของ

ประเทศไทย เปนพื้นที่ที่มีปาชายเลนปกคลุมมาก

ที่ สุดของประเทศ  แตที่ผานมาไดถูกบุกรุกและ

คุกคามทําลายดวยกิจกรรมตางๆ ของมนุษยมาโดย

ตลอด ไมวาจะเปนการทําเหมืองแร การสัมปทาน

เผาถาน การทํานากุง รีสอรท และที่พักอาศัย  ทําให

พื้นที่ปาชายเลนลดลงอยางตอเนื่อง  และภัยพิบัติสึ

นามิเมื่อปลายป 2547 ก็ไดสงผลกระทบตอพื้นที่

บริเวณชายฝงอันดามันของภาคใต ทําลายปาชาย

เลนไปกวา 2,415 ไร ในขณะเดียวกันปาชายเลนก็ได

แสดงบทบาทเปนเกราะปองกันภัยชายฝง ชวยลด

แรงปะทะจากคลื่น  ชวยชีวิตประชาชน  และลด

ผลกระทบ ตลอดจนความเสียหายตอหมูบานที่อยู

บริเวณชายฝงปาชายเลนในครั้งนี้ไปไดมาก 

จากเหตุการณดังกลาว ทําใหมีการริเร่ิมการ

จัดการปาชายเลนเพื่อชุมชน ซึ่งเปนความรวมมือ

ระหวางสถาบันสิ่งแวดลอมไทยกับภาคีตางๆ  ต้ังแต

ป 2547 มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของทุกฝาย ในการจัดการปาชายเลน
และทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน โดยเนนการ
สงเสริมบทบาทของชุมชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งตองการใหทุกๆ ฝายไดหันมาสนใจ

ที่จะดูแลรักษาปาชายเลนกันอยางจริงจัง โดยเฉพาะ

การฟนฟูปาชายเลน ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

รวมทั้งคาดหวังจะใหเกิดรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีที่

ขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ เกิดประโยชนตอชุมชนและ

ระบบนิเวศโดยรวม  
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มิติส่ิงแวดลอม: 
การจัดการ 
ปาชุมชน 

มิติสังคม: 
พัฒนาศักยภาพ
ผูนําและกลุม/
องคกรชุมชน 

มิติเศรษฐกิจ: 
สงเสริมกองทุน 

หมุนเวียนเพื่ออาชีพ 
และส่ิงแวดลอม 

การศึกษาวิจัย  การมีสวนรวมของชุมชน   
ความรวมมือของ อปท. และหนวยงานทองถิ่น

1.2 แนวคิดและแนวทางการทํางาน

 การทํางานเพื่อใหเกิดการจัดการทรัพยากร

ปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน ยึด

แนวคิดหลัก 2 ประการ คือ การบูรณาการและการมี

สวนรวม โดยมองทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอม สวนการมีสวนรวมเปนการมุงเนนทัง้การ

มีสวนรวมของชุมชน ผานงานการศึกษาขอมูลชุมชน 

การวางแผนและรวมดําเนินงานทุกขั้นตอน และการ

มีสวนรวมกับหนวยงานทองถิ่นและหนวยงาน

ภายนอก 

 นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญในเรื่องของ

ขอมูล การศึกษาวิจัยบนพื้นฐานหลักวิชาการ  เพื่อ

นําผลศึกษามาพัฒนาเปนคูมือฟนฟู และใชในการ

วางแผนใหการทํางานมีความเหมาะสมกับพื้นที่และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน มีกิจกรรม

สําคัญประกอบดวย การศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม 

การฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาชายเลนและ

ชายฝง  การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและ

พัฒนาเครือขาย  ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูใน

การจัดการทรัพยากรปาชายเลนและชายฝง ไป

พรอมๆ กับกิจกรรมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ

สังคม   ซึ่ งสถาบันสิ่ งแวดลอมไทยได แต งตั้ ง

คณะทํางานรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานรวมกับ

ชุมชน   เนนใหเกิดการสื่อสารและการประสานงานที่

ดี  มีการติดตามประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญ   รวมทั้ง

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง  

1.3 ขอมูลชุมชนเปาหมาย

สถาบันฯ เร่ิมดําเนินงานในชุมชนเปาหมาย 

10 ชุมชน ในจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง ซึ่งปา

ชายเลนไดรับความเสียหายจากสึนามิ ไดแก  

 ตําบลนาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 

1) บานบางกลวยนอก  

2) บานแหลมนาว 

 ตําบลบางวนั อ.คุระบุรี  จ.พังงา 

3) บานบางครั่ง 

4) บานทุงละออง    
5) บานบางติบ  

ตําบลเกาะคอเขา อ.ตะกั่วปา จ.พงังา 

6) บานเมืองใหม   
7) บานนอกนา  

8) บานปากเกาะ 

9) บานทุงตึก 

10) บานบางเนียง 
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 ตําบลนาคา ต้ังอยูในเขตอําเภอสุขสําราญ 

จังหวัดระนอง มีพื้นที่ 285 ตารางกิโลเมตร แบงการ

ปกครองออกเปน 7 หมูบาน มีประชากรประมาณ 

1,486 ครัวเรือน สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง คาขาย และ

รับจาง ตําบลนาคามีผูเสียชีวิตและสูญหายจาก

เหตุการณคลื่นสึนามิ 29 คน บานเรือนและอุปกรณ

ประมงไดรับความเสียหายกวา 20,000 รายการ ปา

ชายเลนเสียหายเล็กนอย   

• ชุมชนบานแหลมนาว เปนหมูบานประมง

เล็กๆ ที่ต้ังอยูที่ราบแคบๆ ระหวางเชิงเขากับ

ชายฝงทะเลอันดามัน ซึ่งเปนที่เหมาะแกการ

หลบภัยจากลมมรสุม และมีพื้นที่ปาโกงกาง

ที่อุดมสมบูรณ มีฝนตกชุกตลอดทั้งป  มี

ประชากรจํานวน 177 คน จํานวนครัวเรือน 

25 หลังคาเรือน  นับถืออิสลามรอยละ 99 

ประกอบอาชีพประมงชายฝงและเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา ชุมชนมีความใกลชิดและสัมพันธ

ทางเครือญาติสูง 

• ชุมชนบานบางกลวยนอก  เปนชุมชน

เกาแกมีอายุกวา 80 ป  มีประชากร 150 

ครัวเรือน  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

ต้ังบานเรือนกระจุกตัวตามพื้นที่ทํากิน 

ประชาชนสวนใหญทําการประมง เกษตร-

กรรม และปศุสัตว สภาพพื้นที่เปนเนินเขา

ลาดเอียงตามแนวชายฝง และมีภูเขาที่เปน

ตนกําเนิดของลําคลองธรรมชาติ 

 ตําบลบางวัน ต้ังอยูในเขตอําเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา มีพื้นที่ 170 ตารางกิโลเมตร แบงการ

ปกครองออกเปน 9 หมูบาน ประชากร 2,378 

ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม สัดสวน

ใกลเคียงกัน สวนใหญทําสวน ประมง และรับจาง 

ตําบลบางวันไมมี ผู เสียชี วิตหรือ สูญหายจาก

เหตุการณคลื่นสึนามิ แตบานเรือน เรือประมง และ

ทรัพยสินไดรับความเสียหายประมาณ 100 หลังคา

เ รือน  และพื้ นที่ ชายฝ งและป าชาย เลนได รับ

ผลกระทบบางสวน  

• ชุมชนบานบางติบ กอต้ังมากวา 40 ป มี

ประชากร 223 ครัวเรือน  นับถือศาสนา

อิสลามเกือบทั้งหมด ต้ังบานเรือนกระจุก

และกระจายตามเสนทางคมนาคมและที่ทํา

กิน ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม

หลากหลาย ประมงพื้นบานและเพาะเลี้ยง

สั ต ว น้ํ า ช า ย ฝ ง  สภ าพพื้ น ที่ มี ค ว า ม

หลากหลาย มีลักษณะเปนที่ราบสลับเนิน

เขา อาวสลับกับปาชายเลน  

• ชุมชนบานบางครั่ ง  มีประชากร  212 

หลังคาเรือน ต้ังบานเรือนกระจายเปนคุม

ใหญ 3 คุม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

ประกอบอาชีพเกษตร ประมง คาขาย และ

รับจางทั่วไป สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบ

เชิงเขาดานตะวันออก และลาดเอียงตาม

แนวชายฝงดานทิศตะวันตก 
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• ชุมชนบานทุงละออง  เปนหมูบานตั้งใหม 

กอต้ังเมื่อป 2510 มีครัวเรือน 150 ครัวเรือน 

ชุมชนต้ังกระจายอยูใน 3 คุมใหญๆ ไดแก 

คุมโคกยาง คุมอาวเหวก และคุมทุงละออง 

พื้นที่ต้ังเปนที่ราบเชิงเขาและที่ราบชายฝง มี

ความอุดมสมบูรณ มีทาเทียบเรือสัญจรไป

ยังชุมชนอื่นๆ เชน เกาะพระทอง เกาะคอ

เขา บานบางติบ ประชากรประกอบอาชีพ

ทําการเกษตร  สวนยาง  ประมงพื้นบาน 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

ตําบลเกาะคอเขา มลัีกษณะเปนเกาะ

ต้ังอยูฝงทะเลอันดามนั ในเขตอําเภอตะกั่วปา 

จังหวัดพงังา มีพื้นที ่ 63 ตารางกิโลเมตร แบงการ

ปกครองออกเปน 5 หมูบาน มปีระชากรประมาณ 

510 ครัวเรือน สวนใหญทาํการประมง และทําสวน 

เกาะคอเขาไดรับความเสียหายจากภัยสึนามิ มี

ผูเสียชีวิต 75 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย

ประมาณ 100 หลังคาเรอืน ปาชายเลนเสียหาย

ประมาณ 200 ไร 

• ชุมชนบานเมืองใหม  เปนชุมชนที่เคยมี

ความเจริญรุงเรืองดานเศรษฐกิจในอดีต มี

การคาขายทางเรือ เปนจุดจอดเทียบทาสง

สินคาของคนจีน และเคยเปนที่ต้ังของกิ่ง

อําเภอเกาะคอเขา มีรองรอยโบราณสถาน

และโบราณวัตถุใหพบเห็น  มีประชาชน

อาศัย  58 ครัวเรือน สวนใหญนับถือศาสนา

พุทธ ประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม 

และรับจางทั่วไป มีการตั้งบานเรือนอยู 2 

บริเวณ คือ ที่ราบชายฝง และที่ราบเชิงเขา 

บานเมืองใหมไมมี โรงเรียน  ไมมีสถานี

อนามัย ชาวบานตองใชบริการจากหมูบาน

ใกลเคียง 
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• ชุมชนบ านนอกนา  มีป ระชากร  6 6 

ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด สภาพ

ภูมิประเทศมีลักษณะเปนที่ราบสลับกับ

พื้นที่ภูเขา มีทั้งทรัพยากรปาบกและปาชาย

เลนที่กําลังฟนตัวหลังประกาศยกเลิกการ

สัมปทานปาเมื่อป 2535 มีวัด 1 แหง  มี

โรงเรียน 1 แหง และสถานีอนามัย 1 แหง มี

การตั้งบานเรือนกระจายตามเสนทางการ

คมนาคมและพื้นที่ทํากิน   ซึ่ งสวนใหญ

ประกอบอาชีพทําการประมง เกษตรกรรม 

และทําสวนเปนหลัก 

• ชุมชนบานปากเกาะ มีอายุกอต้ังมากกวา 

100 ป  มีประชากร  236 คน   มีจํานวน

ครอบครัว 90 หลังคาเรือน ถือเปนชุมชน

ใหญเมื่อเทียบกับชุมชนอ่ืนในตําบล ต้ังอยู

บริเวณทาเทียบเรือของเกาะคอเขา ลักษณะ

เปนที่ราบชายฝงบริเวณดานทิศตะวันออก

ของหมูบาน มีพื้นที่ปาชายเลนกวา 500 ไร  

ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ ชาวบานประกอบ

อาชีพคาขาย เกษตร ประมงพื้นที่บาน และ

รับจาง 

• ชุมชนบานทุงตึก ต้ังอยูทางทิศตะวันออก

ติดกับปาชายเลนของเกาะคอเขา เปนที่ต้ัง

ของแหลงโบราณคดีที่มีความสําคัญที่สุด

แหงหนึ่งในประเทศไทย  มีประชากร 126 

คน  จํานวนครัว เรือน  61 หลังคาเรือน 

ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพ

ทําการ เกษตรสวนยาง  ปาลม  รับจ าง 

คาขาย และทําการประมงพื้นบาน 

• ชุมชนบานบางเนียง  เปนหมูบานขนาด

เล็กที่สุดของเกาะคอเขา มีประชากร 20 

ครัวเรือน  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และ

รับจ าง  บานเรื อนมีสภาพมั่ นคงถาวร 

กระจายตามพื้นที่สวนและเสนทางคมนาคม  

มีปาชายเลนบริเวณคลองชั้นเกา  ระยะทาง

กวา 2 กิโลเมตร และมีปาบกซึ่งมีไผและ

ผักหวานขึ้นโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

ชุมชนเปาหมายมีทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ 

นับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม มีสวนหนึ่งตั้ง

บานเรือนบริเวณชายฝง ทําอาชีพประมงที่ตองพึ่งพิง

ปาชายเลน  อีกสวนหนึ่งทําอาชีพหลากหลาย อาทิ 

สวนยางพารา สวนผลไม รับจางในภาคธุรกิจการ

ทองเที่ยว  ทุกชุมชนเปาหมายไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณสึนามิ  โดยพื้นที่ตําบลเกาะคอเขาไดรับ

ความเสียหายจากคลื่นสึนามิรุนแรงที่สุดเมื่อเทียบ

กับตําบลบางวันและตําบลนาคา   เนื่องจากสภาพ

พื้นที่เปนเกาะตั้งอยูนอกชายฝงและเปนพื้นที่รับแรง

ปะทะโดยตรง 
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2. ฟนฟูและจัดการปาชายเลน

  ที่ผานมาการฟนฟูและจัดการปาชายเลน

หลังเหตุการณสึนามิ เมื่อปลายป 2547 มักเปนเพียง

การปลูกตนไมใหเต็มพื้นที่ แลวจัดทําปายองคกร

สนับสนุนไวเทานั้น ในขณะที่การจัดการปาชายเลน

เพื่อชุมชนไดมีการเตรียมการและดําเนินการในระยะ

ยาว เพื่อใหเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตของชุมชนชายฝง  

2.1 ศึกษาขอมูลที่จําเปนและแนวทางที่เหมาะสม

การศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ จึงเปน 

ส่ิงแรกที่ตองดําเนินการ โดยการศึกษาสภาพพื้นที่

และกําหนดแนวทางการฟนฟูที่ เหมาะสม  และ

สําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือ การศึกษาชุมชน ซึ่งจะเปน

ผูที่มีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญ ในการจัดการปา

ชายเลนตอไป 

ศึกษาผลกระทบจากสึนามิตอปาชายเลน 

การศึกษาผลกระทบของสึนามิ ตอปาชาย

เลน เพื่อรวบรวมขอมูล ประมวลผล และนําเสนอ

ขอมูลเชิงวิชาการ วาภายหลังจากเกิดภัยสึนามิ  ปา

ชายเลนมีความสําคัญ และมีบทบาทอยางไร 

สามารถลดความสูญเสียชีวิต และทรัพยสินของ

ชุมชนชายฝงไดจริงหรือไม รวมทั้งศึกษาในดาน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ ปาชายเลน ระบบนิเวศ

ชายฝง ตอชุมชนชายฝง  พรอมนําเสนอเทคนิคหรือ

วิธีการฟนฟูปาชายเลน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดใน

การปองกันภัยธรรมชาติ  หรือลดผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 
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การศึกษาพบวา ความสมบูรณของปาชาย

เลนและองคประกอบของพันธุไมที่หลากหลาย เปน

จุดแข็งที่ชวยลดความรุนแรงของคลื่นลม และยังเปน

กําแพงกั้นมิใหวัสดุจากบนฝง ถูกคลื่นซัดออกไปใน

ทะเล สวนระบบรากที่ซับซอนก็ไดชวยปองกันการ

พังทลายของหนาดินและการกัดเซาะชายฝง ดังนั้น

เมื่อคลื่นยักษสึนามิปะทะแนวปาชายเลน ปาชาย

เลน จึงสามารถทนตอแรงปะทะของคลื่นยักษสึนามิ 

ไดดี ทั้งนี้ ยังขึ้นอยูกับตําแหนงของปา ในการรับแรง

ปะทะของคลื่น ระยะหางของพื้นที่ปา ชนิดของพันธุ

ไม ความหนาแนน ชองวาง ระยะหางระหวางลําตน 

และเรือนยอดของตนไม ก็มีความสําคัญและมีผลตอ

การปะทะ 

 การเปลี่ยนแปลงของ

ระบบนิเวศปาชายเลน หลัง

การเกิดสึนามิ พบวาปาชาย

เลนไดรับผลกระทบนอย เมื่อ

เทียบกับ ระบบนิเวศชายฝง

อ่ืนๆ อยาง แนวปะการังและ

หญ า ท ะ เ ล  โ ด ย มี ค ว า ม

เสียหายของปาชายเลน  3 

ลักษณะ คือ 1) การโคนลม

อยางถาวร 2) การโคนลมที่หัก

บริเวณโคนหรือกลางตน 3) 

การยืนตนตาย โดยมีโอกาส

การฟนตัวของปาชายเลนตาม

ธรรมชาติ  ข้ึนอยู กับความ

เสียหายที่เกิดขึ้น กับแหลงแม

ไมนั้นๆ  โดยพบวาหลังจาก

เกิดสึนามิ 10 เดือน ปาชาย

เ ลนจะค อ ยๆ  ฟ น ตั ว ต าม

ธรรมชาติ และหลังเกิดสึนามิ 

3 เดือน คุณภาพน้ําและดินตะกอนก็จะมีการฟนตัว

ตามธรรมชาติไดเองเชนกัน 

สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอวิถีชีวิตของ

ชุมชนชายฝง กลับไดรับผลกระทบเปนอยางมาก

จากหตุการณสึนามิ โครงสรางประชากร เศรษฐกิจ

และสังคมเปลี่ยนแปลง มีการยายถิ่นฐานใหม เกิด

ภาวะการวางงาน รายไดลดลงและมีหนี้สินเพิ่มข้ึน 

รวมถึงมีสัดสวนการทําประมงลดลง 

ผลการศึกษาขอมูลในพื้นที่ตัวอยาง 2 แหง 

ที่ไดรับผลกระทบจากภัยสึนามิ ไดแก บริเวณบาน

น้ําเค็ม ตําบลตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

ซึ่งเกิดความเสียหายมาก และบริเวณบานบางโรง 

ตําบลปาคลอก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดรับผลกระทบนอย 

พบวา คลื่นยักษสึนามิ กอใหเกิดความเสียหาย

โดยรวมแกระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝง อาทิ ปา

ชายหาด ปาชายเลน แหลงหญาทะเล และปะการัง 

สวนใหญความเสียหายเกิดจากความแรงของคลื่น 

การชะลางดินตะกอน และเศษวัสดุจากบนฝงลงมา

ทับถม และการทวมขังของน้ําเค็มที่สงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศน้ํากรอย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบ

นิเวศปาชายเลนในพื้นที่ศึกษา ที่บานบางโรงมีไม

มากนัก เนื่องจากไดรับผลกระทบจากระดับน้ําที่ข้ึน

สูง และลดลงอยางรวดเร็วเทานั้น มีผลใหตนโกงกาง

บริเวณริมฝงโคนลมเพียงบางสวน แตในบริเวณบาน

น้ําเค็ม จะไดรับผลกระทบมากเนื่องจากพื้นที่บริเวณ

นั้นเปนดินเลนงอกใหม อีกทั้ง เปนปาชายเลนที่กําลัง

ฟนตัวซึ่งไมมีไมขนาดใหญ ในขณะที่ปาชายเลนบาน

บางโรง ไดรับการฟนฟูจากภาครัฐและชุมชนอยาง

ตอเนื่อง  ทําใหมีไมหนาแนนและมีไมใหญ  
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การเปลี่ยนแปลงดานระบบนิเวศ กรณบีานน้ําเค็ม จังหวัดพงังา: 

เดิมปาชายเลนบริเวณบานน้ําเค็ม มีสภาพคอนขางเสื่อมโทรมจากการสัมปทาน เมื่อส้ินสัมปทานก็

คอยๆ ฟนตัว  มีไมเดนจําพวกโกงกางใบเล็กบริเวณชายฝงดานนอก สวนดานในพบโกงกางใบใหญ 

โปรงแดง และถั่วขาว บริเวณแหลมปอมพบแสมขาวและลําพูหนาแนน   

หลังเกิดสึนามิ แสมตามแนวชายฝงของแหลมปอมถูกทําลายทั้งหมด ในลักษณะโคนลมแบบถอน

ราก   บริเวณคลองปากเกาะ พบแสมถูกทําลายเปนบริเวณกวาง 10-50 เมตร  สวนโกงกางถูกทําลาย

เล็กนอย  แหลงแมไมไดรับผลกระทบ รอยละ 25 โกงกางจะไดรับผลกระทบตอการออกดอก เนื่องจากมี

การรวงหลนของฝก สวนไมเตี้ยจะไดรับผลกระทบในการเพาะตัวอยางเห็นไดชัด รองน้ําลึกขึ้นจากการ

ชะลางตะกอนออกไป  น้ํามีความขุนเพิ่มข้ึนเล็กนอยและมีกลิ่นเนื่องจากการตายของสัตวน้ําจํานวนมาก   

ปริมาณตะกอนเพิ่มข้ึน (75% ของสภาพปกติ) และดินถูกชะลางมากขึ้น (25% ของสภาพปกติ) 

แพลงคตอนพืชเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเดน และมีแพลงคตอนสัตวเดนจําพวกโคพีพอด ตัวออนปู ตัว

ออนกุง และปู สัตวหนาดินมีจําพวกหอยและปูเปนสัตวเดน มีความหลากหลายของปลาสูง สายใย

อาหารมีความซับซอน โดยมีสัตวประเภทปลา นก งู สัตวเลื้อยคลาน และลิงแสม เปนผูลาในลําดับแรก 

 

 
ศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม  

การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม เปน

กิจกรรมที่สําคัญ ในการศึกษาและวิเคราะหชุมชน

รวมกับผูนํา  ซึ่งเปนการวิเคราะหพลวัตรของชุมชน

ในมิติตางๆ อันไดแก ประวัติศาสตร สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม  องคกร  สถาบันในชุมชน   ตลอดจนการ

ตรวจสอบขอมูลรวมกัน  โดยใชรูปแบบการประชุม

เชิงปฏิบัติการ ที่มีผูนําชุมชนที่หลากหลายเขารวม 

ไดแก  ผูนํ าที่ เปนทางการและไม เปนทางการ 

กรรมการหมูบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

กลุมแมบาน กลุมเยาวชน และกลุมตางๆ 

สรุปขอมูลชุมชน กรณีบานบางกลวยนอก จังหวัดระนอง: 

ประวัติชมุชน  

2472 กอต้ังหมูบาน มีหัวหนาหมูบานดูแล 2495 มีการคัดเลือกผูใหญบาน   

2527 มีไฟฟาและประปาใช  2535 รัฐประกาศยกเลิกการสัมปทานปาชายเลน 

2491 มีโรงเรียนประจําหมูบาน และสรางมัสยิด 2538 เร่ิมเปล่ียนจากปาเปนสวน 

2514 รัฐใหสัมปทานปาชายเลน 

กายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เปนเนินเขาลาดเอียงขนานไปตามแนวชายฝงทะเลอันดา

มัน สวนดานตะวันออกเปนภูเขาเรียงสลับซับซอน ซึ่งเปนตนกําเนิดของลําคลองที่สําคัญ คือ คลองกําพวน และ

คลองนาคา มคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูง เปนที่อยูอาศัยของพืชและสัตว และเปนแหลงอาหารของชุมชน 
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สรุปขอมูลชุมชน (ตอ) 

ประชากรและสงัคม เปนชุมชนขนาดกลาง150 หลังคา

เรือน มีประชากร 1,044 คน สวนใหญนับถือศาสนา

อิสลาม ประกอบอาชพีทั้งทางดานเกษตรกรรม ปศุสัตว 

และประมงพื้นบาน มีการรวมตัวทํากิจกรรมในชมุชนที่

หลากหลาย ทั้งกลุมดานการเงินสหกรณรานคา การ

อนุรักษทรัพยากร และกลุมอาชีพ รวมจาํนวน 11 กลุม 

อาชพี สวนใหญเปนการประมงและเกษตรกรรม โดยการ

ตกหมึกจะมชีวงระยะเวลานาน 11 เดือนที่สามารถลงเรือ

ไปหาหมึกได อวนกุงและอวนปลาทรายมีชวงระยะเวลา

การจับหาไดนอยกวาตามลําดับ สวนการลงเรือจับสัตวน้ําประเภทอื่นๆ สามารถจบัหาไดในระยะเวลาสั้นๆ 

ปฏิทินการผลิต 
กิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ประมงชายฝง 

1. จับแมงกะพรุน             

2. อวนปลาทราย             

3. ตกปลาทราย             

4. อวนกุง             

5. อวนปู             

6. ตกหมึก             

เกษตรกรรม 

7. สวนปาลม             

8. สวนกาหยูและมะพราว             

9. สวนยางพารา             

10. สวนผลไม             

ปญหาและความตองการของชมุชน   

แมวาทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพอยางมาก โดยเฉพาะมีพื้นที่ปา

ชายเลนถึง 800 ไร แตที่ผานมายังไมไดรับการจัดการอยางมีสวนรวมกัน และถูกจัดการแบบแยกสวนตามความ

เกี่ยวของ ดังนั้นชุมชน จึงมีความตองการทีจ่ะประสานหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ไดเขารวมดําเนินการไปพรอมๆ กัน 

ในกระบวนการศึกษาชุมชน  ซึ่ งมีการ

แลกเปล่ียนขอมูลกัน  จึงทําใหเห็นภาพรวมของ

ชุมชนไดชัดเจนขึ้น  และยังไดมีการสอดแทรกขอมูล

ที่กระตุนใหชุมชนความสนใจการอนุรักษทรัพยากร-

ธรรมชาติ และปาชายเลนมากขึ้น นอกจากนี้ ไดมี

การวิเคราะหศักยภาพชุมชน ซึ่งพบวาจําเปนตอง

ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในหลายๆ 

ดาน  เชน  การเสริมสรางศักยภาพและสงเสริม

บทบาทของชุมชนในดานการจัดการทรัพยากรฯ ของ 

ทองถิ่น ความรูความเขาใจดานเทคนิควิชาการ การ

ผลักดันกิจกรรมใหเกิดรูปธรรมตอไป เปนตน 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพตนเองในการจัดการปาชายเลน:  

จุดแข็ง  

 ความเปนอันหนึง่อันเดยีว (ศาสนา วฒันธรรม 

และวิถีชีวิต)   

 มีการรวมกลุมกิจกรรม  

 ผูนํามีความสามารถและความเสียสละ  

 มีทุนทางสงัคมและภูมิปญญาทองถิ่น 

โอกาส  

 มีการสงเสริมความรวมมือ  

 มีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 การเผยแพรขอมูลและสื่อสารสะดวกขึ้น 

จุดออน 

 ปญหาความยากจน  

 ขาดการสรางจิตสํานึก ทาํใหมีเพียงความรวมมือ  

แตขาดการมีสวนรวม  

 การเพิม่ข้ึนของคนตางถิน่และประชากรแฝง 

อุปสรรค 

 มีการชวยเหลอืจากองคกรภายนอกที่ไม

สอดคลองกับความตองการของชุมชน  

 ขาดความรวมมือกับชุมชนใกลเคียงและชมุชน

อ่ืนๆ ตลอดแนวชายฝง 

 

ส่ิงที่ไดรับจากกระบวนการศกึษา

ชุมชน นอกจากไดขอมูลซึ่งนาํไปใชในการ

วางแผนและกาํหนดกิจกรรมแลว ยงัชวยใน

การแลกเปลี่ยนและถายทอดขอมูล ความรู

และภูมิปญญาทองถิน่ที่มีอยู  เกิดการเรียนรู

ระหวางกนั ตลอดจนการสรางความรวมมือ

ในการขับเคลือ่นการพัฒนาชุมชน  และการ

จัดการปาชายเลนในโอกาสตอไปดวย 

 
กําหนดแนวทางฟนฟูปาชายเลน 

“ระเบิดจากขางใน”…กลยทุธความสาํเร็จ

ของการปลกูและฟนฟปูาชายเลน..เปนแนวปฏิบัติ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช ได

ทรงวางไว และไดนํามาใชในการอนุรักษและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ยืน โดยมีความหมายวา 

ใหคนขางในชมุชนพรอมกอน ไมใชทําจากขางบนลง

มา การนําโครงการไปให  โดยชุมชนไมพรอมที่จะรับ  

สุดทายคนทีพ่รอมกวาก็มาฉกฉวยเอาผลประโยชน

ตางๆ ไปหมด   

สวนแนวทางการปลูก เพื่อฟนฟูปาชายเลน

นั้น ไดกาํหนดใหมีการคัดเลือกพันธุไมทีแ่ตกตางกนั

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนนิงาน เชน 

เพื่อรักษาระบบนิเวศ เพิ่มผลผลิตการประมง เปน

แหลงทองเที่ยว  เปนแหลงสมุนไพร แหลงอนุรักษไม

หายาก หรือเพื่อปลูกไมทีม่มีูลคาสูง เปนตน  ดังนั้น 

กอนวางแผนและลงมือปลูกปาชายเลน จะตอง

กําหนดวัตถปุระสงคใหชัดเจนกอน 
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การปลูกและฟนฟูปาชายเลน  เพื่ อลด

ผลกระทบจากภัยสึนามิ ตลอดจนคลื่นและลมทะเล

นั้น ยังตองคํานึงถึงมีแนวทางตอไปนี้    

- ควรพิจารณาชนิดพนัธุไมเดมิที่มีอยู   

- ใชกลาไมขนาดใหญประเภทโกงกางใบใหญ

และโกงกางใบเล็ก เนื่องจากมีรากค้ําจุนที่

แข็งแรง   

- ปลูกใหมีลักษณะเลียนโครงสรางเดิม โดย

ปลูกระยะชิดกัน  ไมตองเรยีงเปนแถวตรง  

เพื่อใหสามารถลดความแรงของกระแสคลื่น

ที่มาปะทะ  

- สําหรับพืน้ที่ดินงอก  ควรศึกษาลักษณะดิน

และสํารวจไมเบิกนํา  หากพบวามีไมเบกินาํ

อยูแลวใหปลูกแซมไดเลย  แตหากไมมีไม

เบิกนาํ ใหปลูกแสม ลําพู และโกงกาง เปน

ไมเบิกนาํกอน 

- ควรมีแผนการติดตามเปนอยางสม่ําเสมอ

และตอเนื่อง 

ภายหลงักิจกรรมการปลูก และฟนฟูปา 

ชายเลนแลว ควรมีการติดตามประเมินผล ซึ่งจะ

พิจารณาตามวัตถุประสงคทีต้ั่งไว ดัชนีดานปาไมที่

บอกใหรูวาปาชายเลนกาํลังฟนตัว และมีความ

สมบูรณเทียบกับปาชายเลนตามธรรมชาตหิรือยัง 

เชน อัตราการรอด ความหนาแนนของตนไม จํานวน

ตนของลูกไมและกลาไม  โดยการสํารวจและจัดทํา

แปลงถาวรขนาด 10x10 เมตร (ควรมีหลายแปลงทีม่ี

พันธุไมแตกตางกนั) เพือ่ติดตามการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบพันธุไมและสตัวปา ตลอดจนคุณภาพ

น้ําและดนิตะกอน 

ชุมชนเองก็สามารถติดตามผลการจัดการ

ทรัพยากรปาชายเลนโดยเอง โดยการประเมินในแง

การจัดการ ไดแก ประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการ

จัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยคนในชมุชน  ความ

ยั่งยนืของการจัดการ  กิจกรรมที่เกีย่วของ ความ

ตอเนื่องของการจัดกิจกรรม  บุคคลที่รับผิดชอบการ

ดําเนนิงาน จํานวนคนที่เขารวมกิจกรรม รวมถึง

พัฒนาการของการจัดองคกรในรูปของการมีกลุม

หรือองคกรไปสูอีกรุนหนึ่ง เปนตน 

จากขอมูลขางตน ไดนํามาพัฒนาเปนคูมือ 

ปาชายเลน: ระบบปองกันภัยสึนามิ เพื่อเผยแพร

สําหรับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งใชภาษาที่

เขาใจงาย  มี เนื้ อหาสําคัญ  ไดแก  ความรู และ

ความสําคัญของปาชายเลน ปาชายเลนกับภัยสึนามิ 

และแนวทางการฟนฟู การติดตามผลการจัดการปา

ชายเลน 
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2.2 ปลูกและฟนฟูปาชายเลน

การปลูกและฟนฟูปาชายเลน เพื่อชุมชน 

คร้ังนี้ ใหความสําคัญในการฟนฟูปาชายเลนทั้งที่

เสียหายจากคลื่นสึนามิ และปาชายเลนที่มีสภาพ

เสื่อมโทรมกอนเกิดภัยสึนามิ และยังใหความสําคัญ

ตอการรณรงค การใหขอมูลแกชุมชน เพื่อใหเห็น

ความสําคัญ และเขามามีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรของชุมชน ดังนั้น การดําเนินงานจึงเริ่ม

จากการปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ ในรูปแบบ

การประชุมกลุมยอยหลายๆ คร้ัง เพื่อนําไปสูความ

รวมมือ มีการประชุมอยางเปนทางการเพื่อหาขอสรุป

และคนหารูปแบบดําเนินงาน ที่เหมาะสมกับแตละ

ชุมชน รวมทั้งใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับ

องคการบริหารสวนตําบล และหนวยปฏิบัติการของ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ต้ังอยูในพื้นที่  

ริเริ่มจากความพรอมของชุมชน 

การปลูกปาชายเลนไดเร่ิมในชุมชนที่มีความ

พร อมก อน เพื่ อ ให เ ป นก รณี ตั วอย า ง   มี ก า ร

ปรึกษาหารือกับผูนําชุมชน และประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่  

เพื่อสํารวจพื้นที่ปาชายเลนที่

เสื่อมโทรม การเตรียมกลาไม 

และการดูแลรักษา   

           กรณีบ า นนอกนา 

นับเปนหมูบานลําดับแรกๆ ที่

ไดเ ร่ิมปลูกปาชายเลนเพื่อ

ชุมชน  แลวขยายออกไปสู

ชุ ม ช น ใ ก ล เ คี ย ง   เ ช น 

บานเมืองใหมและบานบาง

เนียง  ก็ทยอยปลูกตาม  บาน

ปากเกาะ  และบานทุ งตึก

ภายหลังไดใหความรวมมือชวยปลูกกับบานอื่นแลว 

ก็หันกลับมามองพื้นที่และรวมแรงกันปลูกตามมา 

สวนบานบางกลวยนอก บานทุงละออง และบาน

บางครั่ง  เ ร่ิมจากการประสานงานและวางแผน

รวมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนในพื้นที่  

กรณีบานบางติบ ซึ่งเคยมีการทํากิจกรรมการอนุรักษ

ปาชายเลนมากอนแลว   จึงไดจัดทําแผนการปลูก

และฟนฟูปาชายเลนใหเปนระบบและตอเนื่องทุกๆ 

เดือน  เพื่อดําเนินการฟนฟูและจัดการปาชายเลน

เสื่อมโทรมของชุมชน ซึ่งมีอีกเปนจํานวนมาก สวน

บานแหลมนาวแมจะเริ่มไดชา แตรูปธรรมการจัดการ

ปาชุมชนและพื้นที่ปลูกก็ชัดเจนมาก 

อยางไรก็ตาม การปลูกและฟนฟูปาชายเลน

ในบางชุมชน ยังไมมีความพรอมมากนัก  เนื่องจากที่

ผานมา มีบางกลุมในชุมชน เคยมีรายไดจากการ

ปลูกปารวมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนใน

พื้นที่  และยังยึดติดกับแนวปฏิบัติแบบเดิม    
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รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย 

 การปลูกปาชายเลน ถือเปนเครื่องมือใน

การดึงคนเขามามีสวนรวม และสรางความรูสึกเปน

เจาของทรัพยากร  ซึ่งเริ่มจากการจัดกิจกรรมในวัน

สําคัญๆ   โดยเนนการปลูกปาชายเลนในพื้นที่ไดรับ

ความเสียหายจากสึนามิและปลูกเสริมในพื้นที่เสื่อม

โทรม  รูปแบบการปลูกปาชายเลน จึงมีทั้งแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการ  

รูปแบบกิจกรรมปลูกปาชายเลนอยางเปน

ทางการ   เปน โอกาสในการประสานงานกับ

หนวยงาน ที่เกี่ยวของซึ่งชัดเจนที่บานบางครั่ง และ

บานทุงละออง มีการประสานใหชุมชนขางเคียงได

เขามารวมและรับทราบการทํางานของชุมชน  ซึ่ง

หลายชุมชน อยางเชน บานนอกนา บานเมืองใหม 

บานปากเกาะ บานทุงตึก บานบางเนียง และบาน

บางกลวยนอก ไดเลือกโอกาสสําคัญตางๆ เชน วัน

แมแหงชาติ วันพอแหงชาติ วันสิ่งแวดลอมไทย วัน

ส่ิงแวดลอมโลก  สวนกรณีบานบางติบและบาน

แหลมนาวจะใชทั้งสองรูปแบบ  ซึ่งมักอาศัยโอกาส

หลังจากการประชุมคณะกรรมการกลุม  พิจารณา

วันและเวลาของน้ําขึ้นน้ําลง  โดยการปลูกแตละครั้ง

จะมีจํานวนคนที่เขารวมเริ่มตนตั้งแต 5 คนขึ้นไป 

สมาชิกในชุมชนและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมใน

การเก็บหาฝกตนกลาไมปาชายเลนอยูเสมอ    และ

บางครั้งชุมชนก็ไดรับการสนับสนุนกลาไมจากสถานี

พัฒนาปาชายเลนในพื้นที่ 

ลักษณะการปลูกปาชายเลน มักใชวิธีการ

ปลูกแบบกระจายเลียนแบบธรรมชาติ  ไมตองเปน

แถวเปนแนวเหมือนสวนปา   เวนระยะหางของตน

ตามความเหมาะสม  โดยไมตัดตนไมเดิมออก 
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เลือกพันธุไมใหเหมาะสม 

การเลือกพันธุไมปาชายเลน  จะคํานึงถึง

พันธุไมที่มีอยูในพื้นที่กอน  คํานึงถึงความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่    โดยในชวงแรกๆ เร่ิมจากการใช

พันธุกลาไมปาชายเลนที่หาไดงายในทองถิ่น  อยาง

โกงกาง สามารถจัดเก็บหาและเพาะขยายพันธุไดดี  

มีความเหมาะสมกับสภาพดินซึ่งสวนใหญเปนดินนุม   

กรณีการปลูกปาที่บานอกนาซึ่งเปนพื้นที่ปา

ชายเลนเสื่อมโทรม  พบมีการสืบพันธุตามธรรมชาติ

ของไมแสม ก็ทําการปลูกเสริมดวยแสมและสามารถ

ปลูกตนโกงกางใบใหญได  สวนบานบางเนียงสภาพ

พื้นที่เปนดินเลนแข็งก็ทําการปลูกเสริมดวยถั่วขาว

และพั ง ก าหั ว สุ ม    หากสภาพพื้ น ที่ มี ค ว าม

หลากหลายก็ทําการปลูกดวยพันธุไมที่หลากหลาย

คละกันไป อยางกรณีบานบางกลวยนอก บานแหลม

นาว และบานบางติบ  

ดวยวัตถุประสงคหลักในการปลูกและฟนฟู

ป าชาย เลนเพื่ อชุมชนนั้ น  คือ  การ เพิ่ มความ

หลากหลายของระบบนิเวศ ใหเปนแหลงทํามาหากิน

ของชุมชน และชวยบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

อาจเกิดขึ้นอีก จึงไดมีการจัดหาพันธุไมตางๆ ใหมี

ความหลากหลายเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ บางชุมชนยังได

มีการจัดทําเรือนเพาะชําเพื่อเตรียมพันธุไมที่ตองการ 

“อยากไดพันธุไมเพื่อใชประโยชนเปนอาหาร 
ใชในครัวเรือน อยางตนจาก ซ่ึงตอนนีเ้กือบจะ

สูญหายจากพื้นที่แลว เมื่อตองการปลกูก็
ประสานหายากเต็มที่ ก็ตองไปหาซื้อจาก 

บานอื่น ซ่ึงการมีเรือนเพาะชํากลาไมของชุมชน 
อยากไดตนอะไร ปลูกอะไร ใชประโยชนยังไง 

ก็จะปลูกไดมาก” 

นายดลกอเส็ม ผดุงชาต ิ

ประธานกลุมอนุรักษปาชายเลนเพื่อชุมชน 

บานบางกลวยนอก 

สรุปการปลูกปาชายเลนในชุมชนเปาหมาย: 

วัตถุประสงค  เพื่อฟนฟูความเสียหายจากภัยสึนามิ  ฟนฟูปาเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ เพิ่มความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มปริมาณไมใชสอย และสรางการมีสวนรวมของชุมชน    

พันธุไมที่ใช  โกงกางใบเล็ก  โกงกางใบใหญ  ตะบูน  แสม ถั่วขาว ตาตุม ดีปลี  พังกาหัวสุม และจาก   

 รวมพื้นที่ 1,115 ไร หรือ 178 เฮกแตร บานบางกลวยนอก 137 ไร, บานบางครั่ง 150 ไร, บานบางติบ 

500 ไร, บานเมืองใหม 45 ไร, บานนอกนา 100 ไร, บานบางเนียง 150 ไร และชุมชน

ใกลเคียง (บานแหลมนาว บานปากเกาะ และบานทุงตึก) 133 ไร 
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ติดตามผลโดยชุมชน 

การติดตามผลโดยชุมชน เปนการตดิตาม

อยางงาย จากอัตราการรอดและการจัดการของ

ชุมชน อาศัยหลักวชิาการและทางสังคมประกอบกัน  

พบวามีสัดสวนผูมีสวนรวมในการปลกูและฟนฟูปา

ชายเลน มีรอยละ 70 และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อยางไร

ก็ตาม ชุมชนยังไมเห็นความสําคัญและประโยชนใน

การใชขอมูล และการติดตามผลดานวิชาการ เพราะ

เห็นวามีความยากในการนํามาใช และทํากิจกรรมได

ไมบอย  จึงตองมีการปรับใชและถายทอดใหเขาใจ

งายขึน้ 

กรณีการติดตามที่บานนอกนา พบวากลาไม

ปาชายเลนที่มอีายุ 6 เดือน -1 ป นั้น  มีระดับความ

สูงอยูที ่ 30 เซนติเมตร จนถึง 150 เซนติเมตร สวน

ใหญเปนกลาไมที่มีขนาดความโตเสนรอบวงไมเกนิ 

5 เซนติเมตร จากการสุมแปลงตัวอยาง 3 แปลงใน

พื้นที่บานนอกนา (10X10 เมตร) พบอัตราการรอด

รอยละ 70 มีความหนาแนนของตนไมเฉลี่ย 1,728 

ตนตอไร มีพืน้ที่ปาชายเลนเพิ่มข้ึนจากการ

ดําเนนิงานถึง 206 ไร สงผลใหเพิ่มการทดแทนของ

ธรรมชาติมากขึ้น  

การประเมินทรัพยากรปาชายเลน กรณีการจัดการปาชายเลนบานนอกนา: 

 สภาพปาเสื่อมโทรม สภาพปาสมบูรณ 

1. ชนิดตนไม 4 ตน 9 ตน 

2. จําวนชั้นเรือนยอด 1-2 ชั้น 3 ชั้น 

3. การปกคลุมเรือนยอด  31% 76% 

4. สภาพดิน  ดินทรายปนเลน ดินเลน 

5. ความหนาแนน 344 ตน/ ไร 768 ตน/ ไร 

6. ชนิดลูกไม 3 ชนิด 5 ชนิด 

7. อัตราการทดแทนลูกไม 1,232 ตน 1,232 ตน 
 

2.3 ใชประโยชนปาชายเลน 

การใชประโยชนจากปาชายเลนของชุมชน

ในพื้นที่เปาหมาย พบการใชสอยทั้งทางตรงและ

ทางออมจากปาชายเลน ในรูปแบบตางๆ เชน ใชไม

ในปาชายเลนทําอุปกรณประมงและเครื่องมือ

การเกษตร นําไมมาใชในการทําฟน เสาบานและตอ

เติมที่พักอาศัย นํารากไมที่ตายจากภัยสึนามิผลิต

ของใชในบานและสิ่งประดิษฐ  ใชเทนนินจากพังกา

หัวสุมและเปลือกไมโปรงสําหรับยอมแห ยอมอวน 

จับสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลน เชน ปูดํา ปูเปร้ียว 

ปลากระบอก กุงแชบวย กุงเคย กุงกั้ง ขาว หอยติบ 

หอยจุบแจง หอยกัน หอยหวาน เปนตน มาเปน

อาหารและเพื่อการคา เก็บหาพืชผักในปาชายเลนมา

เปนอาหารในครัวเรือน 

การใชประโยชนจากปาชายเลนอีกรูปแบบ

หนึ่งที่มีข้ึนในเวลาตอมา คือ การพัฒนาแหลงเรียนรู

และแหลงทองเที่ยวในปาชายเลน  ซึ่งดําเนินการใน

บางชุมชนอยางเชน บานบางเนียง บานเมืองใหม 

บานบางติบและบานนอกนา  มีการจัดทําเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติใหกับผูสนใจภายในและภายนอก 



 17 
และชุมชนยังไดใชปนสถานที่พักผอนหยอนใจไดอีก

ทางหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเสนทางที่แตกตางกัน  โดย

เสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชายเลนบานเมืองใหม

จัดทําเสนทางแบบคอนกรีตเพื่อความคงทนแข็งแรง

ในการใชประโยชนไดนาน สวนที่บานนอกนาและ

บานบางติบเลือกจัดสรางเสนทางดวยไม  เพราะ

ประหยัดงบประมาณกวา และชุมชนยังไดรวมแรงลง

มือชวยซอมแซมเมื่อเวลาชํารุดในอนาคต 

การใชประโยชนจากสมุนไพรในปาชายเลน

พบไมมากนัก แมวาในบางชุมชน กรณีบานบางติบ 

จะมีหมอยา ที่มีความรูความชํานาญในดานการ

รักษาโรคก็ตาม แตดวยรูปแบบของการสาธารณสุข

และการแพทยที่เปลี่ยนไป  ทําใหความนิยมและ

ความนาเชื่อถือของหมอยาพื้นบานลดลง 

สวนการใชประโยชนพืชตระกูลจาก เปนการ

ใชในครัวเรือน อาทิ ใชมุงหลังคาบาน ทําเครื่องมือ

ประมง และใชเปนอาหารเปนตน  ซึ่งยังไมพบการ

นํามาใชเพื่อการคามากนัก เนื่องจากชุมชนสวนใหญ

มีอาชีพจับสัตวน้ํา ซึ่งมีรายไดที่ดีกวา 

2.4 เฝาระวังและรักษาปาชายเลน 

จากการใชประโยชนแบบพึง่พงิปาชายเลน

ของชุมชนตางๆ ขางตน ไดเปนสวนหนึง่ในการรักษา

และการปองกนัระบบนเิวศไดอยางมาก อยางเชน 

การจับสัตวน้ําเพื่อการคา โดยใชเครื่องมือประมง

พื้นบานที่ไมทาํลายระบบนิเวศ และการใชไมเพื่อ

ประโยชนในครัวเรือน จงึมีผลกระทบตอทรัพยากร

นอยมาก โดยกลุมที่ใชประโยชนจากปาชายเลน ยัง

ไดชวยกันเฝาระวังรักษาปาชายเลน หากพบเห็นคน

บุกรุกและตัดไมในปาชายเลน ก็จะแจงแกผูนําชมุชน 

ทําการตักเตือน และดําเนินการตามระเบียบของ

ชุมชนตอไป 

 

ภูมิปญญาดานสมุนไพรในปาชายเลน  
กรณีบานบางติบ จังหวัดพังงา: 

ผลการสํารวจพันธุไมในปาชายเลนบานบางติบที่มี

คุณสมบัติเปนสมุนไพรบํารุงสุขภาพและรักษาโรค พบ

จํานวน 20 ชนิด ไดแก ตะบูนขาว ตาตุมทะเล ตีนเปดทะเล 

ถอบแถบน้ํา เทพี น้ํานอง ปรงหนู ปรงแดง เปงทะเล ราม

ใหญ ลําพู สารภีทะเล แสมขาว แสมดํา แสมทะเล หงอนไก

ทะเล หวายลิง เหงือกปลาหมอดอกมวง หัวรอยรู และวาน

หางชาง 

สมุนไพรดังกลาว สวนใหญมีสรรพคุณในการรักษา

ทั้งอาการภายนอกรางกาย เชน โรคผิวหนัง ริดสีดวง สมาน

แผลภายนอก และอาการอื่นๆ เชน ทองอืด ทองเฟอ ทองเสีย 

ประจําเดือนไมปกติ  แกไข ตัวรอน ตลอดจนเปนยาชูกําลัง

และบํารุงรางกาย 

การใชสมุนไพรตองอาศัยผูรูและใชอยางระมัดระวัง 

อยางตาตุมทะเลซึ่งมีสรรพคุณเปนยาระบาย ยาถายพยาธิ 

หากใชมากเกินไปจะทําใหเกิดอาการทองรวงอยางรุนแรง

จนถึงขั้นเสียชีวิตได ยางตาตุมทะเลหากเขาตาก็จะทําใหตา

บอด  สวนหงอนไกทะเลมีสรรพคุณรักษาโรคทางเดินอาหาร 

แตสวนนอกของเปลือกมีพิษ เปนตน 
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สรุปการจัดการปาชายเลนของชุมชนเปาหมาย 

ชมชุน การรเิริ่ม การจัดการพื้นที ่ กิจกรรมสําคัญ 

เมืองใหม ริเริ่มโดยผูใหญบาน / ผูนํากลุม

กิจกรรม เพื่อฟนฟูปาชายเลนที่

เสียหายและเสื่อมโทรม  ซึ่งไดมีการ

ขยายงานจากการอนุรักษปาชุมชน 

(ปาบก)   

ประมาณ 3,850 ไร 

- เขตปาเพื่อใชสอย 3,500 ไร  

- เขตอนุรักษสัตวน้ํา 200 ไร  

- เขตฟนฟู 150 ไร  

- หามตัดไมทําลายปาในเขตปาชายเลน
เพื่อชุมชน 

- หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในแนวเขตอนุรักษ
สัตวน้ํา 

- หากตองการใชประโยชนตองแจงคณะ 

กรรมการปาชายเลนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

- จัดตั้งกลุมอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนชุมชน 

- วางแผนพัฒนาการจัดการปาชายเลนของชุมชน 

- สํารวจ จัดทําแนวเขต และแบงเขตการใชประโยชน   

- พัฒนาและจัดสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติ  

- ปลูกและฟนฟู ปาชายเลนในพื้นที่เสียหาย กวา 45 ไร 

นอกนา ริเริ่มโดยผูนํากลุมกิจกรรม/ ผูใหญบาน 

เพื่อฟนฟูปาชายเลนที่เสียหาย  โดยมี

หนวยงานในพื้นที่สนับสนุนการมีสวน

รวมของชุมชน 

ประมาณ 2,587 ไร 

- เขตอนุรักษสัตวน้ํา 463 ไร 

- เขตฟนฟู 

- จุดเรียนรูและศึกษาระบบนิเวศ
ปาชายเลน  

- หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเขตฟนฟู  

- หามตัดตนไมทุกชนิดในเขตปาชายเลน
เพื่อชุมชน 

- หากฝาฝนจะถกูดําเนินการตามระเบียบ
ของชุมชน 

- จัดตั้งกลุมอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนชุมชน 

- วางแผนพัฒนาการจัดการปาชายเลนของชุมชน 

- ปลูกฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน กวา 100 ไร 

- ประกาศเขตและติดปายแนวเขตตางๆ  

- พัฒนาจุดเรียนรู และเสนทางศึกษาในปาชายเลน 450 เมตร  

- สรางเรือนเพาะชาํกลาไมของชุมชน   

- ประเมินทรัพยากรปาชายเลน โดยการวางแปลงตัวอยาง 

- ไดรับการยกยองเปนชุมชนดีเดนดานการอนุรักษปาชายเลน  

จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ปากเกาะ ชุมชนริเริ่มรวมกับหนวยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อฟนฟูปาให

สมบูรณ เปนทีอ่ยูของสัตวน้ําสัตว และ

มีพื้นที่ปาใชสอยของชุมชน 

ประมาณ 150 ไร บริเวณคลอง

น้ําเค็ม 

- สํารวจพื้นที่ปารวมกับสถานี

พัฒนาปาชายเลนที่ 19 

- จัดหาพันธกลาไมโดยชุมชน 

- ประสานงานหนวยงานตางๆ 

อยูระหวางการหารือความคิดเห็นของชุมชน 

แตสมาชิกในชุมชน โดยสวนใหญรับทราบ

และชวยกันดูแล 

 

- ชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลนรวมกับหนวยงาน

ตางๆ 

- สํารวจและจัดทําแนวเขตรวมกับสถานีพัฒนาปาชายเลนใน

พื้นที่ 

- ปลูกปาชายเลนเพื่อฟนฟูพื้นที่เสียหายจากสึนามิ กวา 50 ไร 

- ผูนําในชุมชนรับการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษทะเลและ

ชายฝงและศึกษาดูงานการจัดการทีเกี่ยวของ 
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ชมชุน การรเิริ่ม การจัดการพื้นที ่ กิจกรรมสําคัญ 
ทุงตึก ชุมชนริเริ่มรวมกับหนวยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาชาย
เลนเพื่อใหชุมชนเห็นความสําคัญของ
ปะการังและเปนแหลงทองเทีย่วและ
ชุมชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
เพื่อใหชุมชนสามารถเขาไปและใช
ประโยชนจากปาชายเลน 

ประมาณ 150 ไร 
- สํารวจพื้นที่ปารวมกับสถานี

พัฒนาปาชายเลนที่ 19 

- จัดหาพันธกลาไมโดยชุมชน 

- ประสานงานหนวยงานตางๆ 

อยูระหวางการหารือความคิดเห็นของชุมชน 
แตสมาชิกในชุมชน 

- ชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลนรวมกับหนวยงาน
ตางๆ 

- สํารวจและจัดทําแนวเขตรวมกับสถานีพัฒนาปาชายเลนใน
พื้นที่ 

- ปลูกปาชายเลนเพื่อฟนฟูพื้นที่เสียหายจากสึนามิ กวา 50 ไร 
- ผูนําในชุมชนรับการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษทะเลและ

ชายฝงและศึกษาดูงานการจัดการทีเกี่ยวของ 

บางเนียง ริเริ่มโดยผูใหญบาน และผูนําโดย
ธรรมชาติ  เพื่อฟนฟูปาชายเลนที่
เสียหายจากสึนามิ รวมทั้งรักษาระบบ
นิเวศเดนของพื้นที่ 

ประมาณ 2,630 ไร  
- เขตเรียนรูนิเวศปาชายเลน 
- เขตฟนฟูปาชายเลน 
- เขตเรียนรูระบบนเิวศปาบก  

อีก 37 ไร 

อยูระหวางตั้งกฎระเบียบ ขอตกลงและรับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน  

- วางแผนการจัดการปาชายเลนชุมชน  
- ประสานงานเจาหนาที่สถานีพัฒนาปาชายเลน เพื่อสํารวจ

แนวเขตปาชายเลน 
- ปลูกปาฟนฟูพื้นที่เสียหายกวา 150 ไร 
- จัดสรางเรือนเพาะชํากลาไมทองถิน่ชุมชน   
- พัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศปาบก  

บางครั่ง ริเริ่มโดยหนวยงานรัฐ  ซึ่งฟนฟูปาชาย
เลนที่เสียหายจากสึนามิและปาชายเลน
เสื่อมโทรม  เพื่อเพิ่มความสมบูรณของ
ระบบนิเวศ 

ยังไมชัดเจน ยังไมชัดเจน - ชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลนรวมกับหนวยงานรัฐ
จํานวน 150 ไร  

- แกนนําชุมชนผานการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษทะเลและ
ชายฝงจากสถานพีัฒนาปาชายเลนในพื้นที่ 

ทุงละออง 
 
 
 
 

ริเริ่มโดยหนวยงานรัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน   ฟนฟูปาชายเลนที่เสยีหาย
จากสึนามิและปาชายเลนเสือ่มโทรม  
เพิ่มความสมบูรณของระบบนเิวศ 

ประมาณ 40,000 ไร การจัดการโดยชุมชนในพื้นที่ปาชายเลนยัง
ไมชัดเจนในกฎระเบียบ 

และเริ่มมีการจัดการปาบก 

- ชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลนรวมกับหนวยงานรัฐ
จํานวน 360 ไร  

- แกนนําชุมชนผานการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษทะเลและ
ชายฝงจากสถานพีัฒนาปาชายเลนในพื้นที่ 

- มีการจัดการปาบกและปลูกเสริมในพื้นที่4 ไร ณ สํานักสงฆ
อาวเวก  



 20 

ชมชุน การรเิริ่ม การจัดการพื้นที ่ กิจกรรมสําคัญ 

บางติบ ริเริ่มโดยผูใหญบานและคณะกรรมการ

บริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ 

เพื่อฟนฟูปาชายเลนเสื่อมโทรมจากการ

สัมปทานและปาชายเลนที่เสยีหาย

จากสึนาม ิ

ประมาณ 6,000 ไร 

-  เขตพิทักษสัตวน้ํา 1,300 ไร 

-  เขตเพื่อการศึกษาระบบนิเวศ 

   1,000 ไร 

-  เขตเพื่อการฟนฟู 1,915 ไร  

   บริเวณเกาะและคลองตางๆ   

-  เขตใชสอยของชุมชน 1,700 

ไร 

- หามใชประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวน

การศึกษาวิจัย   

- ดําเนินกิจกรรมฟนฟูอยางตอเนือ่ง ใน

เขตฟนฟู 

- ผูมีสวนรวมในการอนุรักษสามารถเขาไป

ใชประโยชนไดโดยแจงคณะกรรมการ 

และตองปลูกทดแทน 10 เทา 

- หามทําการประมงผิดกฎหมาย 

- จัดตั้งกลุมบริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ 

- จัดทําแผนการจัดการปาชายเลน 

- สรางเรือนเพาะชาํกลาไมของชุมชน 

- ชุมชนถูกกําหนดเขตการจัดการพื้นที่ปาชายเลนชัดเจน 

- ฟนฟูดวยการปลูกปาชายเลนอยางตอเนื่องทุกเดอืน รวมพื้นที่

กวา 500 ไร 

- พัฒนาศูนยเรียนรูนิเวศปาชายเลนและศูนยประสานงานกลุม 

บางกลวยนอก ริเริ่มโดยผูนําทองถิ่น และผูนํากลุม

กิจกรรม เพื่อ ฟนฟูปาชายเลนที่

เสียหายจากสึนามิ  และประโยชนใน

การใชสอยของครัวเรือน 

 

ประมาณ 800 ไร 

- เขตปาชายเลนชุมชน 800 ไร 

- เขตการจัดการปาตนน้ํา 500 

ไร 

 

- หามยึดครองพื้นที่บริเวณปาชายเลน

ชุมชน  

- การตัดไมในปาชุมชน ตองขออนญุาต

คณะกรรมการปาชุมชน หากไดรับ

อนุญาต จะตองปลูกชดเชย 5 เทา 

- หากฝาฝน จะกลาวตักเตือน และจบัสง

หนวยงานที่รับผิดชอบ หรือพิจารณา

ปรับตนละ 50 -100 บาท 

- จัดตั้งกลุมอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนชุมชน 

- วางแผนพัฒนาการจัดการปาชายเลนชุมชน 

- สํารวจแนวเขตปาชายเลน 

- จัดกิจกรรมปลูกปาพื้นฟูพื้นที่เสียหาย 137 ไร 

- จัดกิจกรรมปลูกปาจากเพื่อใชสอย  

- จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันสําคัญตางๆ เชน วันสิง่แวดลอม 

แหลมนาว ริเริ่มโดยผูนํากลุมกิจกรรม เพื่อ ฟนฟู

ปาชายเลนที่เสียหายจากสึนาม ิ และ

ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา 

 

ประมาณ 2,500  ไร 

- เขตปาชุมชนใชประโยชน 20 

   ไร 

- พื้นที่การจัดการรวมกับ 

   อุทยานแหงชาติแหลมสน  

2,500 ไร 

-  หามเบื่อปลา ระเบิดปลาใน 

   เขตพื้นที่ปกครองชุมชน 

- ตัดใชประโยชน 1  ตน ตอง 

   ปลกู 10 ตน 

- หามบุกรุกในพื้นที่ปาชายเลนชุมชน 

- ปลูกเสริมเพิ่มทกุป 

- ชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลนรวมกับหนวยงาน 

กวา  300 ไร  

- กันแนวเขตเพื่อเปนปาชุมชนและกนัแนวเขตใชประโยชน

ของชุมชน 20 ไร 

- จัดทําธนาคารปูมาอนุรักษ 

- จัดทําแนวเขตปะการังเทียมเปนทีอ่ยูอาศัยของสัตวน้ําของ

ชุมชน 
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สวนเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชายเลนที่
สรางขึ้น มีสมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกที่
สนใจเขาไปเยี่ยมชมปาชายเลนตามเสนทางเหลานั้น 
เปนอีกโอกาสหนึ่งในการสอดสอง เฝาระวัง การ
ทําลายปาชายเลนไดมาก เพราะสามารถเขาถึงปา
ชายเลนดานใน แตก็มีขอควรระวังวาเสนทางศึกษา
ธรรมชาติดังกลาว ก็เพิ่มโอกาสใหมีการทําลายปา
ชายเลนเขาถึงบริเวณปาดานใน ดวยเชนกัน 

หลังจากที่ทุกชุมชนไดเรียนรูในการจัดการ
ปาชายเลนเพื่อชุมชนไประยะหนึ่ง ก็ไดมีการกอต้ัง
กลุม   แบงบทบาทหนาที่  และรวมกันกําหนด
กฎระเบียบ กติกา ขอหาม ขอตกลงของชุมชนในการ
ใชประโยชนจากปาชายเลน เพื่อใหทุกคนในชุมชน
รวมถึงบุคคลภายนอกมีสวนรวมและควบคุมในการ
ใชประโยชนทรัพยากรสาธารณะของชุมชนใหยั่งยืน 
โดย มีการจัดทําปายแสดงกฎระเบียบติดไวบริเวณ
ปาชุมชน บางชุมชนจัดทําแนวเขตไวชัดเจน แตบาง
ชุมชนยังมีปญหาการทับซอนกับที่ดินกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน 

แตละชุมชนมีกฎระเบียบที่กําหนดขึ้นเพื่อ
รักษาใหปาชายเลนแตกตางกันออกไป อยางเชน 
หามตัดตนไมและจับสัตวน้ําในแนวเขตที่กําหนด   
การ ใช ไม ใ นป า ชาย เลน  จะต อ งขออนุญาต
คณะกรรมการปาชายเลน  ผูมีสวนรวมในการ
อนุรักษปาชายเลน จะมีสิทธิเขาใชประโยชน เปนตน 
บางชุมชนไดมีการกําหนดบทลงโทษไวดวย เชน การ
ปรับเปนเงิน เปนตน 

“การปลูกและฟนฟปูาชายเลนของชาวบาน 
หากลุกขึ้นมาทํากนัจริงๆ แคเล็กๆ นอยๆ  
ก็เห็นผลและจับตองไดมากกวารอหนวยงาน 

เขามาชวย ตนไมก็โตไดไมมาก”  

ประทีป จาริการ  
กลุมอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนบานนอกนา 
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3. กองทุนหมนุเวียนเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอม

กองทุนหมุนเวียน  เปนกิจกรรมที่ชุมชน

ประสบภัยพิบัติไดเรียนรูและดําเนินการ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แลว

เชื่อมโยงสูการฟนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน กองทุนนี้ นับวามีความสําคัญตอการ

ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของชุมชนชายฝง 

ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจน ไมมีการออมเงิน และ

ตางคนตางทํามาหากิน กระบวนการบริหารจัดการ

กองทุนนี้ จึงเนนใหชุมชนไดมีโอกาสมารวมกัน โดย

เร่ิมต้ังแตการคิด วิเคราะห ต้ังคณะกรรมการ และ

ดําเนินงานจนเกิดความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพ

ชุมชนและความตองการของสมาชิก  และเกิด

ประโยชนตอชุมชนอยางทั่วถึง 

การสนับสนนุกองทุนหมนุเวียนแกชุมชน: 

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการเรียนรูของชุมชนในการพึ่งตนเอง เชื่อมโยงสูการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและการพัฒนาชุมชน    

การเตรียมความพรอม เร่ิมจากการศึกษาขอมูลชุมชน คนหาและพัฒนาศักยภาพแกนนํา  

การศึกษาดูงานกรณีตัวอยางที่ดี การตั้งคณะกรรมการและกําหนด

บทบาทหนาที่  การอบรมเรื่องบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   
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การสนับสนนุกองทุนฯ (ตอ) 

การสนับสนุนทุน  แบงออกเปน 2 งวด งวดที่ 1 เมื่อชุมชนมีความพรอมดานคณะกรรมการ 

ระบบบัญชี และกฎระเบียบ งวดที่ 2 เมื่อชุมชนผานการประเมินดาน

ศักยภาพของคณะกรรมการ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การมีสวน

รวมของสมาชิก และความกาวหนาของกองทุน  

แนวทางการจัดสรรประโยชนจากกองทุน 

1) การดูแลรักษาและเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อเปนทุนในการ

จัดกิจกรรม การลาดตระเวน การเฝาระวัง เปนตน 

2) สมทบกองทุนใหมีความเติบโต เพื่อเพิ่มทุนใหกับเงินตนของกองทุนและ ขยายการใชประโยชน

ใหกับสมาชิกคนอื่นๆ ตอไป 

3) สนับสนุนเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค  

4) การพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน เชน ซอมบํารุงทรัพยสินสาธารณประโยชนของชุมชน

ที่ชํารุดเสียหาย ตลอดจนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ เปนตน 

3.1 ริเริ่มและพัฒนากองทุน 

กองทุนหมุนเวียนแตละชุมชน เกิดขึ้นจาก

การปรึกษาหารือของผูนําชุมชน การศึกษาดูงาน 

และการพูดคุยกับคณะทํางานของสถาบันฯ อยาง

ตอเนื่อง แลวมากําหนดแนวปฏิบัติของแตละชุมชน  

ในขณะที่ชุมชนตางๆ ก็มีประสบการณการบริหาร

จัดการกองทุนมากอนแลว แต

สวนใหญ ประสบปญหาดาน

การบริหารจัดการ และมีสวน

นอย  ที่ประสบความสํา เร็ จ  

ดังนั้น กลุมแกนนําที่รับผิดชอบ

การบริหารจัดการกองทุนนี้  จึง

มุ ง มั่ น  ที่ จ ะ ทํ า ใ ห ป ร ะ ส บ

ความสําเร็จ เพื่อพิสูจนใหเห็น

ศักยภาพชุมชน การดําเนินงาน

จึงไดเร่ิมจากกระบวนการเรียนรูของผูนําไปพรอมๆ 

กับปฏิบัติงาน แลวประเมินผลเปนระยะๆ  มีการ

ประชุมกลุมยอย  การศึกษาดูงานกรณีที่ดี แลวจึง

นําไปสูการระดมความคิดเห็นเพื่อนําความรูนั้นมา

ปรับใชกับแตละชุมชน 
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 ผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ

ชุมชนตางๆ ทําใหชุมชนเกิดความเชื่อมั่นวากองทุน

หมุนเวียนนี้เปนสถาบันการเงินชุมชน  เปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาคน  พัฒนาอาชีพ  สรางรายได  รวมทัง้

เปนโอกาสในการสรางกระบวนการเรียนรูการบริหาร

จัดการกลุมใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได และสามารถ

สนับสนุนการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ

ส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน   

การกอต้ังกองทุนหมนุเวยีนฯ ของชุมชน 

ตางๆ มีชื่อที่แตกตางกนั  ดังนี ้

1) บานเมืองใหม • กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิต

และสิ่งแวดลอมบาน 

เมืองใหม 

2) บานนอกนา • กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิต

และสิ่งแวดลอมบานนอกนา 

3) บานปากเกาะ • กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิต

และสิ่งแวดลอมบาน 

ปากเกาะ 

4) บานทุงตึก • กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิต

และสิ่งแวดลอมบานทุงตึก 

5) บานบางเนียง • กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิต

และสิ่งแวดลอมบาน 

บางเนียง 

6) บานทุงละออง • กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิต

และสิ่งแวดลอมบาน 

ทุงละออง 

• กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิต

และสิ่งแวดลอมบาน 

อาวเหวก 

• กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิต

และสิ่งแวดลอมบาน 

โคกยาง 

7) บานบางครั่ง • กองทนุหมนุเวยีนสงเสริม

อาชีพและสิง่แวดลอมบาน 

บางครั่ง 

8) บานบางติบ • กองทนุรักษส่ิงแวดลอมบาน 

บางติบ 

9) บานบางกลวย
นอก 

• กองทนุปาชายเลนเพื่อชุมชน

บานบางกลวยนอก 

10) บานแหลมนาว • กองทนุหมนุเวยีนเพื่อชีวิตและ

ส่ิงแวดลอมบานแหลมนาว 

 แตละชุมชนไดรับการสนับสนุนทุนเปนงวดๆ 

ใหนําไปบริหารจัดการ โดยการกระจายสูสมาชิก  

โดยมีการประเมินผลกอนจะสนับสนุนทุนงวดตอไป 

บางชุมชน ยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยงานภายนอกอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลังอีกดวย 

รวมเฉลี่ยกองทุนชุมชนละ 60,000-400,000 บาท 

มากนอยตามการสนับสนุนของแหลงทุน อยางไรก็

ตาม  ชวงแรกๆ  ของการทํางานและเริ่มตนของ

กองทุน ยังพบปญหาความไมไววางใจกัน และหาผูที่

จะมารับผิดชอบดานการบัญชีไดยาก จึงตองมีเวที

พูดคุยกันบอยๆ กําหนดกฎระเบียบใหชัดเจน รวมทั้ง

การแตงตั้งที่ปรึกษาซึ่งไดรับความเชื่อถือจากคนสวน

ใหญในชุมชน 
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 การดําเนินงานของกองทุน มีการกําหนด

สถานที่และวันทําการที่แนนอนของทุกๆ เดือนเพือ่ให

เงินในกองทุน ไดหมุนเวียนใหแกสมาชิกคนอื่นได

กูยืมตอ อีกทั้งการมีชวงเวลาทําการที่แนนอนยังทํา

ใหคณะกรรมการสะดวกในการควบคุม และสรุปปด

บัญชี สมาชิกในกลุมไดรับทราบขอมูลสถานการณ

การเงินของกลุม/ชุมชน ซึ่งถือเปนสิทธิที่ทุกคนควร

ได รับการรับรู  รับทราบรวมกัน  ซึ่ งถือเปนการ

ตรวจสอบระหวางกันไดดี  

 
“ไปดูงานบานอื่นมามากพอสมควร 

ก็ยังไมแนใจวาจะทําไดอยางเขาหรือเปลา 
เพราะเราไมเหมือนกัน แตพอไดมาทาํจริงๆ จน
วันนี้ 2 ปกวา กับการทํางานกองทุนในฐานะ

กรรมการ รูสกึภูมิใจและเริ่มมั่นใจกับแนวทางนี้
มากขึน้เรื่อยๆ” 

สุวิทย  โกยแกว  ประธานกองทนุฯ บานทุงละออง 

 

 พัฒนาการกองทนุของชุมชนสวนใหญ ได

ปรากฏผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น มีกระบวน 

การทาํงานระดับกลุม สมาชิกมีสวนรวมและได

ประโยชนจากกองทนุ ไปใชในการนําไปประกอบ

อาชีพตามความตองการของตนเอง ทั้งในภาค

การเกษตรและนอกภาคการเกษตร มกีารปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบทีต้ั่งไว

3.2 การบริหารจัดการกองทุน

คณะกรรมการกองทุน  

คณะกรรมการกองทุน มีบทบาทสําคัญใน

การบริหารจัดการกองทุนของแตละชุมชน  ให

สอดคลองตามวัตถุประสงค  และเปนไปตาม

กฎระเบียบที่ต้ังไว และมีบทบาทในการสรางความ

เขาใจแกสมาชิก จํานวนคณะกรรมการกองทุน ใน

ชุมชนตางๆ มีความแตกตางกัน ต้ังแต 5-18 คน มี

สัดสวนทั้งผูนําฝายชาย และฝายหญิงมารวมกัน

ทํางาน ยกเวนคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนฯ 

บางครั่ง จํานวน 5 คน เปนผูชายทั้งหมด มีการแบง

บทบาทหนาที่การทํางานกันอยางชัดเจน มีตําแหนง

ที่สําคัญ ไดแก ประธาน รองประธาน ฝายการเงิน/

การบัญชี  ฝายติดตามตรวจสอบ  ฝายประชา 

สัมพันธ และเลขานุการ 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมทุกๆ 

เดื อน  และประชุมประจํ าป  เพื่ อส รุปผลการ

ดําเนินงาน  ทบทวนกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงให

เหมาะสมรวมทั้งพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุด

ใหมดวย แตเนื่องจากบุคคลที่ถูกเลือกขึ้นมาทําหนา

เปนคณะกรรมการ  จะเปนผูที่สมาชิกใหความ

ไววางใจ มีความรูความสามารถ จึงมักมีบทบาททับ

ซอนกับตําแหนงอื่นๆ อาทิ ผูใหญบาน ประธานสภา 

อบต. เลขานุการกองทุนหมูบาน เปนตน ซึ่งสวน

ใหญจะไดรับการคัดเลือก ใหทําหนาที่ตอเนื่องมา
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เ ร่ือยๆ  นอกจากนี้  ยั งพบวาชุมชนที่มีจํ านวน

คณะกรรมการมาก คณะกรรมการมักไมไดเขามา

รับผิดชอบทํางานครบทุกคน โดยสวนใหญจะมี

กรรมการที่ทํางานอยางสม่ําเสมอเพียง 4-5 คน

เทานั้น   

กฎระเบียบ 

 กฎระเบียบตางๆ ของกองทุนกําหนดขึ้นโดย

ผานการปรึกษาหารือ และไดรับการยอมรับจาก

สมาชิก ซึ่งจะมีการทบทวนและปรับปรุง หากเห็นวา

ไมมีความเหมาะสม รวมถึงมีการจัดสรรผลกําไรที่

เกิดขึ้นเมื่อส้ินป ที่ทุกกองทุนหมุนเวียนจะมีการ

จัดสรร เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ในสัดสวนที่แตกตางกัน มีต้ังแต 20-

50% ของผลกําไร โดยบานนอกนากําหนดไวสูงสุด

ถึง 50% สวนบานบางติบและบานบางเนียง ได

กําหนดไวชัดเจนวาจะนําไปใชสําหรับการดูแล และ

เฝาระวังปาชายเลน 

 สําหรับกฎระเบียบอื่นๆ ที่กองทุนไดเปด

โอกาสใหสมาชิก กูยืมไปใชในการประกอบอาชีพนั้น 

บางกองทุนหมุนเวียนกําหนดให ผูมีภูมิลําเนาอยูใน

หมูบานมีสิทธิเปนสมาชิกและกูยืมได ในขณะที่บาง

กองทุนกําหนดใหผูที่กูยืม ตองเปนสมาชิกของกลุม

ออมทรัพยของหมูบานเทานั้น และมีบางกองทุนที่

กําหนดใหสมาชิกตองมีสวนรวม ในการออมทรัพย

กับกองทุนเปนระยะเวลาหนึ่งกอน จึงมีสิทธิกูยืมได 

อยางไรก็ตาม  ในการใหกูยืมคณะกรรมการจะ

พิจารณาประวั ติทางการเงินของผูขอกู  ความ 

สามารถในการชําระคืน  และการมีสวนรวมใน

กิจกรรมของหมูบานเปนหลัก 

 ในสวนของการกําหนดวงเงินการกูยืมสูงสุด

ตอรายตอครั้งมีต้ังแต 5,000-30,000 บาท แลวแต

จะตกลงกัน ซึ่งบางกองทุนยังกําหนดไวชัดเจนวามี

สิทธิกูไดครอบครัวละหนึ่งคนเทานั้น โดยสวนใหญได

กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว รอยละ 0.50-1 บาทตอ

เดือน ยกเวนบานบางติบและบานแหลมนาว ซึ่งเปน

ชุมชนมุสลิม จะไมมีดอกเบี้ยในการกูยืม แตจะเก็บ

เปนคาทํ าสัญญากู และเงินสมทบแทน  โดยมี

ระยะเวลาในการชําระคืนภายใน 10-36 เดือน 

 

สรุปกฎระเบยีบกองทุนหมุนเวียนชุมชนเปาหมาย 

แหลมนาว 
 

- ผูกูยืมตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป  เคยชวยเหลือกิจกรรมชุมชน และไมมปีระวัติเสียดานการเงิน 
- กูยืมไดไมเกินครั้งละ 20,000 บาท ชําระคืนขั้นต่ําเดือนละ 500 บาท พรอมเงินสบทบ 50 บาท  
- การจัดสรรผลกําไรแบงออกเปน * การบริหารจัดการของ 30 %   * สาธารณะประโยชน   20 %  

* สมทบกองทุนฯ 30 %          * อนุรักษส่ิงแวดลอม 20  %  

บางกลวย
นอก 

- นําเงินไปรวมทุน/ลงหุนในกลุมกิจกรรมในชมุชน วงเงินการรวมทุน/ลงหุนตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการ โดยไมเปดใหสมาชิกกูยมื   

- การจัดสรรผลกําไรแบงออกเปน  * การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  30 %  * สาธารณประโยชน  
20 %  * สมทบเขากองทุน 20 %    * สวัสดิการกรรมการ  30 % 

บางติบ - กูยืมไดไมเกินครั้งละ 5,000 บาท โดยเสียคาทําสัญญาเงินกู 200 บาทตอคร้ัง 
- การจัดสรรผลกําไรแบงออกเปน   * ดูแลและเฝาระวังปาชายเลน 40%  * พฒันาชมุชน 10 % 
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* สมทบเขากองทุน 20 %   * ตอบแทนกรรมการ 30 % 
สรุปกฎระเบยีบกองทุนฯ (ตอ) 

บางครั่ง    - กูยืมไดไมเกินครั้งละ 6,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 บาทตอเดือน   
- การจัดสรรผลกําไรแบงออกเปน * อนุรักษทรพัยากรและสิ่งแวดลอม 20%  * สมทบเขา 
กองทุน 20 %  * ตอบแทนกรรมการ 20 %   * ปนผลสมาชิก  30 %   * บริหารจัดการ  10 % 

ทุงละออง 
 

- ตองเปนสมาชกิกลุมออมทรัพย กูยืมไดไมเกนิครั้งละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอ
เดือน ชําระคืนเดือนละ 500 บาท พรอมดอกเบี้ย หากผิดสัญญาปรับในอัตรา 50 บาท/เดือน 

- การจัดสรรผลกําไรแบงออกเปน  * อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 20 %   *  ปนผลสมาชิก 40 %   
*  บริหารจัดการ 20 %  *  สบทบเขากองทุน 20 %    

โคกยาง - ตองเปนสมาชกิกลุมออมทรัพยฯ โดยตองฝากเงินออมทุกเดือนๆ ละ 50-500 บาท/คน 
- การกูยืม หากฝาก 50 บาท/เดือน กูได 5,000-7,000 บาท/ ฝาก 100 บาท/เดือน กูได 10,000 บาท/ 
ฝากมากกวา 150 บาท/เดือน กูได 15,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอเดือน  เสีย
คาธรรมเนียม 10 บาท/ครั้ง หากผิดสัญญาปรับเงินคิดเปนรอยละ 10 ของเงินกูเร่ิมตน 

- การจัดสรรผลกําไร แบงออกเปน * อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 20% *  ปนผลสมาชกิ 50%  
* สบทบเขากองทุน  20 %    * สวัสดิการกองทุนฯ 10  % 

อาวเวก 
 

- การกูยืม หากเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยตั้งแตป 2543 กูไดไมเกิน 15,000 บาท ป 2549 กูไดไมเกิน 
13,000 บาท และสมาชิกใหมตั้งแตป 2550 กูไดไมเกิน 12,000 บาท  

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอเดือน ผิดสัญญาเสียคาปรับพรอมดอกเบี้ย วันละ 10 บาท 
- การจัดสรรสวัสดิการแบงออกเปน  * อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 25 %  *  สบทบเขากองทุน 

25 %   * ตอบแทนคณะกรรมการ  25 %  * ปนผลใหสมาชกิ 25  % 

เมืองใหม 
 

- กูยืมไดไมเกินครั้งละ 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 บาทตอเดือน 
- การจัดสรรผลกําไร  * การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  30 %  * สาธารณประโยชน 20%  

* สมทบเขากองทุน 20 %   * ตอบแทนกรรมการ  15 %   * สงตอใหกับหมูบานอื่นๆ 15 % 

นอกนา 
 

- กูยืมไดไมเกินครั้งละ 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 บาทตอเดือน 
- การจัดสรรผลกําไร * การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  50 %   * ตอบแทนกรรมการ 20 %   

* สมทบเขากองทุน  20 %  * สาธารณประโยชน  10 % 

ปากเกาะ - ตองฝากออมทรัพยนานกวา 6 เดือน  กูยมืไดไมเกินครั้งละ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 บาทเดือน  
- การจัดสรรผลกําไร *  อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 30 %  * สวัสดิการกองทุนฯ 10 % 

*  ตอบแทนคณะกรรมการ 20 %    *  สาธารณะประโยชน 10%  *  สบทบกองทุนฯ 30 % 

ทุงตึก - กูยืมไดรายละไมเกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 บาทตอเดือน 
- การจัดสรรผลกําไร * อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  30 % * ตอบแทนคณะกรรมการ 20 %   

* สาธารณะประโยชน 10%  * อบรมศึกษาดงูาน 10%  * สบทบกองทุนฯ  20%  * บริหารจัดการ 10% 

บางเนียง 
 

- เปนสมาชิกออมทรัพย 6 เดือนขึ้นไป กูยืมไดรายละไมเกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 
บาทตอเดือน สงคืนเงินตนขั้นต่ํา 300 บาทพรอมดอกเบี้ย ชาํระไมตรงเวลาเสียคาปรับ 10 บาทตอวัน 

- การจัดสรรผลกําไรเดือนพฤษภาคมของทุกป  * ดูแลและเฝาระวังปาชายเลน 30%    * ตอบแทน
กรรมการ 20 % * สมทบเขากองทุน 20 %  * คาบริหารจัดการกลุม 10% * สาธารณประโยชน 20 % 
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รูปแบบกองทุน  

กองทุนที่แตละชุมชนไดรับการสนับสนุนนั้น  

ไดมีการบริหารจัดการ โดยการใหสมาชิกกูยืมไปใช

หมุนเวียนกันไป จึงเรียกวา “กองทุนหมุนเวียน” โดย

สวนใหญจะเชื่อมโยงกับการออมทรัพย ในลักษณะ

การเพิ่มทุนใหกับกลุมออมทรัพย แตยังคงแยกบัญชี

การรับจายเงินระหวางกองทุนหมุนเวียน และกลุม

ออมทรัพย เพื่อใหสามารถตรวจสอบได     

กองทุนที่มีการเชื่อมโยงกับกลุมออมทรัพย 

จะทําใหชุมชนรูสึกเปนเจาของ มากกวาไมมีการออม  

นอกจากนี้ ยังทําใหเห็นความสําคัญของการออม

มากกวาการกูยืมเพียงอยางเดียว  และสามารถใช

เงินออมเปนหลักประกันการกูยืมไดดวย   การออม

ทรัพยได เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวม  ที่

สมาชิก ไดมาพบปะพูดคุยกันทุก เดือน  มีการ

แลกเปลี่ยนขอมูล  การเอื้อเฟอตอกันภายในชุมชน   

โดยบางชุมชนไดมีการออมทรัพยมากอนแลว แต

บางชุมชนไดมีการริเร่ิมการออมทรัพยข้ึนมาใหม   

          การนํากองทุนไปใชประโยชนมี 2 รูปแบบ 

ไดแก (1) การใหสมาชิกรายบุคคลหรือกลุมกูยืม

ไปใชประโยชน เชน บานบางครั่ง บานเมืองใหม 

บานนอกนา และบานบางเนียง (2) การนําไปลงทุน

ในลักษณะตางๆ เชน บานบางกลวยนอก การ

นําไปรวมทุนสหกรณรานคาชุมชน และแพปลา

ชุมชน สวนบานบางติบ นําไปจัดซื้อถังเก็บน้ําฝนเพื่อ

เก็บน้ําไวใชในหนาแลงใหกับสมาชิกที่ตองการ 

3.3 ติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม

การติดตามประเมินผลกองทุน เพื่อใหมั่นใจ

วาการบริหารจัดการเปนไปดวยดีนั้น  เปนการ

ติดตามประเมินผลโดยบุคคลภายในชุมชน และการ

ติดตามประเมินผลโดยบุคคลภายนอก โดยที่การ

ติดตามประเมินผลภายในกลุม เนนใหสมาชิกใน

ชุมชนมีสวนรวม ในการติดตามตรวจสอบซึ่งกันและ

กั นภาย ในชุ ม ชน  ทํ า ให สม าชิ ก ได รั บท ร าบ

สถานการณการเงินของกลุม ซึ่งที่ผานมาสมาชิกยัง

รับทราบนอย 

            สวนการติดตามผล จาก

บุคคลภายนอก กําหนดใหมีผูแทน

จากกองทุ นชุ มชน อ่ืนๆ  และ

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เขาเยี่ยม

ชมผลการดําเนิน งานของชุมชน

ตางๆ  ทําใหมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูล ระหวางชุมชน เปรียบเสมือนการเยี่ยมเยียน

และศึกษาดูงานไปดวย เกิดการเรียนรู พัฒนาทักษะ

ดานการบันทึก การสอบถาม การสรุปและนําเสนอ  

นอกจากนี้ ยังสามารถกระตุนใหคณะกรรมการ

กองทุนฯ ซึ่งรวมเปนคณะประเมินผลไดมีความ

ต่ืนตัวในการพัฒนาระบบขอมูลการเงิน การบัญชี 

เห็นจุดออนของชุมชนอ่ืน และนํามาปรับปรุงระบบ

การทํางานของกองทุนฯ ตนเอง และยังไดนําเอาจุดดี

ของตนไปแลกเปลี่ยนดวยความภาคภูมิใจ      
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ประเด็นการติดตามประเมินผลกองทนุหมุนเวยีน:  

1) ศักยภาพและการดําเนินงานของคณะกรรมการ พิจารณา

ดานแนวคิด วิสัยทัศน และความรู ความสามารถของ

คณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังพจิารณาการแบงงาน แบงบทบาท

หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   

2) การบรหิารจัดการกองทุน พิจารณาดานความชดัเจน ความ

โปรงใส ความเปนธรรมในการจัดสรรเงนิกองทนุสนองตอบตอ

ความตองการของสมาชิก ระบบบัญช ี การแจงขาว/นําเสนอ

ขอมูลของกลุมตอสมาชิกในชุมชน และเหตุรองเรียน  

3) การมีสวนรวมและการใชประโยชนที่สมาชิกไดรบั พิจารณา

ดานการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ การติดตามขอมูลขาวสารของ

กองทนุ การมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น การติดตามผล

การดําเนินงาน การกระจายประโยชนสูสมาชิก และการ

ชวยเหลือสนบัสนุนกันระหวางสมาชกิ 

4) ความกาวหนาของกองทุนและแนวทางการพัฒนา พิจารณา

การเพิม่ข้ึนของกองทนุ การเพิ่มข้ึนของจาํนวนสมาชิก แนวคิด

ริเร่ิมตางๆ ในการพัฒนากองทนุใหเติบโตและพัฒนากิจกรรม

เพื่อประโยชนของสมาชิก รวมทัง้ทิศทางของกองทนุในอนาคต 

สรุปการติดตามประเมินผลกองทุน: 
 การประเมินกองทุน คร้ังลาสุดเมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2551 พบวา สวนใหญมีการบริหาร

จัดการอยูในระดับดี กองทุนมีความเติบโต 

ระบบบัญชีมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบ

รายรับรายจาย รวมถึงสนองตอบตอความ

ตองการของสมาชิกได  ยกเวนบานบางครั่ง

ควรปรับปรุงในดานคณะกรรมการ ระบบ

บัญช ี และการมีสวนรวมของสมาชิก 

 การตกลงรวมกันระหวางคณะกรรมการ

ก อ ง ทุ น  กั บ ผู ส นั บ ส นุ น ทุ น  เ กี่ ย ว กั บ

วัตถุประสงคของทุนและแนวทางการบริหาร

จัดการ ชวยใหการทํางานราบรื่น  

 การศึกษาขอมูลการบริหารจัดการกองทุน

อ่ืนๆ ในอดีตและที่มีอยูแลวในชุมชน ชวยให

การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน 

มีความชัดเจน ลดความสับสน มีประสิทธิ-

ภาพมากขึ้น และปองกันความซ้ําซอนในการ

กูยืมเงินของสมาชิก   

 กิจกรรมการออมทรัพย ถือเปนบทบาทสําคัญ

ของสมาชิก  เนื่องจากสรางความรูสึกเปน

เจาของเงิน และยังเปนหลักประกันในการ

กูยืมของสมาชิกได 

 การคัดเลือกคณะกรรมการ ควรไดมาจากการ

เสนอชื่อและรับรองจากสมาชิก  ไมควรมี
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จํานวนมากนัก และควรประกอบดวยผูหญิง

และผูชาย ในสัดสวนใกลเคียงกัน  

 กฎระเบียบของกองทุน ตองเหมาะสมกับแต

ละชุมชน ควรมีการทบทวนทุกๆ ป และทํา

การปรับปรุงใหเหมาะสม  

 ควรมีเวทีกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน

หลายๆ คร้ัง จนสามารถประเมินความพรอม

ของสมาชิกไดอยางแทจริงวา มีความเขาใจ

และยอมรับหลักการของกองทุนหมุนเวียน  

3.4 จากกองทุนสูสังคมและสิ่งแวดลอม 

จากการกอต้ังกองทุน ซึ่งมีคณะกรรมการ

ของแตละชุมชนเปนผูบริหารจัดการ มีกฎระเบียบที่

เอื้อใหสมาชิกไดรับประโยชน โดยการกูยืมและการ

นําเงินไปใชในลักษณะอื่นๆ ทําใหเกิดการพัฒนา

ทักษะในการทํางานของคณะกรรมการ และสมาชกิก็

ไดรับประโยชนโดยตรง  โดยมีการนํากองทุนไปใชใน

ดานตางๆ ทั้งในและนอกภาคเกษตร  ดังนี้ 

1) การเกษตร พบในชุมชนเขตพื้นที่ตําบลบาง

วันและตําบลนาคา ซึ่งมีสภาพพื้นที่เหมาะสม

ในการเพาะปลูก เชน สวนยาง สวนปาลม 

สวนผลไมก็มักใชประโยชนเพื่อการปรับเตรียม

พื้นที่เกษตร จัดซื้อปุยอินทรียในการบํารุงดูแล

ดินและพืช รวมถึงเปนเงินคาจางแรงงาน เลี้ยง

หมู เลี้ยงสัตว เปนตน 

2) การประมง ในชุมชนชายฝงซึ่งประกอบอาชีพ

ทําประมงชายฝง มักใชเงินกองทุนหมุนเวียน

ไปเพื่อจัดซื้อ และปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือ

ประมง เชน อวนดักปู ดักปลา 

3) กิจกรรมอื่นๆ อาทิ คาขาย  ปรับปรุงเรือ

รับจางขามเกาะ กลุมนี้จะพบมากในพื้นที่

ตําบลเกาะคอเขา นอกจากนี้ ยังมีการนําไปใช

เพื่อแกปญหา และอํานวยความสะดวกใน

ครัวเรือน เชน กรณีบานบางติบ สมาชิกกลุม

ไดก็ยืมไปซื้อถังน้ํา 200 ลิตรแกปญหาน้ําที่ไม

เพียงพอใชในครัวเรือน  การจัดซื้อเครื่อง

อุปโภคบริโภค เชน อาหาร ขาว ยา คาเดนิทาง 

การศึกษาของบุตร เปนตน 

นับวาการใชประโยชนจากกองทุนหมุนเวียน 

ไดเอื้อประโยชน ใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ชุมชน ทั้งการพัฒนาอาชีพเดิมและเสริมสรางอาชีพ

ใหม และชวยคลี่คลายปญหาไดระดับหนึ่ง สวนการ

กําหนดใหมีการจัดสรรนําผลกําไร ที่เกิดจากกองทุน

มาใชในดานตางๆ ไมวาการพัฒนาชุมชน  การ

สาธารณประโยชน  และการอนุ รักษทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยอมจะสงผลตอสังคม

และสิ่งแวดลอมโดยรวม แมวาที่ผานมาจะยังเกิดขึ้น
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ไมชัดเจนมากนัก  เนื่องจากกองทุนแตละชุมชนยังมี

ผลกําไรเกิดขึ้นนอย 

 ชุมชนตางๆ ไดมีการสะทอนตรงกนัวา การ

บริหารจัดการเรื่อง เงนิ ทอง ยงัเปนเรื่องทีท่าทาย

สําหรับชุมชนสวนใหญซึ่งประสบความลมเหลวจาก

การพัฒนากองทนุฯ ในอดีต อีกทัง้ยงัเปนเรื่องที่

ออนไหว เกีย่วพนัธเชื่อมโยงใหเกิดการปฏิบัติที่ไม

เหมาะสม และทุกชมุชนยังมีความมุงมัน่ที่ขับเคลื่อน

งานกองทนุ เครงครัดในกฎระเบียบใหเปนวิถ ี มีการ

ประชุม และปรับปรุงกฎระเบียบเปนระยะให

สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน และพัฒนาใหขยาย

ประโยชนดานสวัสดิการใหกบัสมาชิกในระยะตอไป 

 

 

 

 

“เงินเปนตนเหตุของปญหา จึงไมอยากให
หนวยงานเอาเงินมาใหบานเรา  

แตเงินที่ผมเคยคัดคานในตอนนั้น ถึงตอนนี้
มันไดชวยเกดิประโยชนใหชุมชน  

ขอเพียงแตเราตองจัดการมันใหได อยาให
เงินมาจัดการเรา” 

สถิตย  สีฟา  กรรมการกองทุนฯ บานบางเนียง 
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4.  เสรมิสรางศักยภาพชุมชนเพื่อจดัการปาชายเลน 

4.1 คนหาและพัฒนาผูนํา 

การคนหาและพัฒนาผูนํา นับเปนกิจกรรม

ในลําดับแรกที่ตองดําเนินการ เพราะตองการใหการ

จัดการปาชายเลนเพื่อชุมชนเกิดความยั่งยืน  พัฒนา

ผูนําใหสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมไดดวยตนเอง ใน

การคนหาผูนํา เร่ิมจากการพูดคุยกับคนที่

หลากหลาย ใชรูปแบบไมเปนทางการ เพื่อใหเขาใจ

วัตถุประสงคการทํางาน และการจัดการปาชายเลน

เพื่อชุมชน สรางความคุนเคยและความไววางใจตอ

กัน ซึ่งมักจะไมสําเร็จในเวลาอันสั้น ในบางครั้ง

จะตองคนหาผูนําผานกิจกรรมตางๆ ซึ่งไดเปดโอกาส

ใหผูเขารวมกิจกรรมนั้น ไดแสดงความตั้งใจและ

ความสามารถออกมา การใชเวลาในการทําความ

รูจักกับชุมชน  จะชวยใหสามารถคนหาผูนําที่มี

ความสามารถและชุมชนยอมรับ หลีกเลี่ยงผูนําที่

หวังผลประโยชนสวนตัวได 

            ผูนําชุมชนซึ่งมีผลตอการจัดการปาชายเลน

เพื่อชุมชน สามารถแบงออกได 4 กลุม โดยบางคน

อาจเปนผูนําในกลุมตางๆ ที่ซ้ําซอนกัน ไดแก (1) 

คณะกรรมการปาชายเลนชุมชน (2) คณะกรรมการ

กองทุนหมุนเวียนเพื่อชีวิต และสิ่งแวดลอมชุมชน   

(3) ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล (4) อ่ืนๆ เชน ผูใหญบาน ผูอาวุโส ผูนาํกลุมใน

ชุมชน เปนตน 
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ในการพัฒนาผูนํากลุมตางๆ มีรูปแบบ

ใกลเคียงกนั แตเนื้อหาอาจมีความแตกตางกนับาง 

ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ “เนนการเรยีนรู

อยางมีสวนรวมและเรียนรูโดยการปฏบัิติ” โดย

ในชวงแรกๆ คณะทํางานของสถาบนัสิง่แวดลอมไทย 

จะมีบทบาทเปนวทิยากรชมุชน ทาํหนาที่สราง

กระบวนการมสีวนรวม และดึงศักยภาพของคนใน

การทาํงานรวมกัน แลวตอมาจึงพัฒนาใหผูนาํชุมชน

เหลานี้สามารถเปนวิทยากรชุมชนไดเอง

กิจกรรมการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศกัยภาพผูนําชุมชน 
กิจกรรม ผูเขารวม ผลที่ไดรบั 

สัมมนา “ความรวมมอืในการ

จัดการและฟนฟูปาชายเลน

และชายฝง” 6 เม.ย. 49 

ผูนําชุมชนในพืน้ที่เปาหมาย

และใกลเคียง ภาครัฐและ

องคกรพัฒนาเอกชน 173 คน 

เปนจุดเริ่มตนของความรวมมอืในการจัดการทรัพยากร

ปาชายเลนและชายฝงในพื้นที่เปาหมาย รวมท้ังความ

รวมมอืระหวางหนวยงานในพื้นที่ 

ศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม 

 1-30 มิ.ย.49 

ผูนําทางการและไมเปนทางการ 

และผูแทนกลุมตางๆ ในชมุชนๆ 

ละ 50 คน 

ขอมูลชมุชนซึ่งเปนพลวัตรในมิติตางๆ อันจะสนับสนุน

แนวทางการดําเนินงานโครงการ  และรูจักผูนําชุมชน

มากขึ้น 

อบรม “การฟนฟูปาชายเลน

หลังสึนามิ” 27-28 พ.ค.49 

ผูนําชุมชน 40 คน ไดรับความรูเพิ่มเติมในดานวชิาการเกี่ยวกับระบบ

นิเวศปาชายเลน และนําความรูที่ไดไปสูการวางแผน

เพื่อดูแลรักษาปาชายเลน 

อบรมและศึกษาดูงาน 

“การจัดการขยะโดยชุมชน”   

จ.สุราษฎรธาน ี 15 ส.ค. 49 

ผูนําชุมชน ครูและเจาหนาที่ 

อบต.บางวัน จาํนวน 30 คน 

ไดเรียนรูรูปแบบที่ดีและนํามาปฏิบัติ อาทิ ประกวด

หมูบานสะอาด ลดขยะในชมุชน และทบทวนการ

กอสรางหลุมฝงกลบขยะ 

ศึกษาดูงาน “การจัดการปา

ชายเลนและทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ จ.ตรัง และ จ.พังงา   

23-24 ก.ย.49 

ผูนําชุมชนบานนอกนา บาน

บางเนียง และบานเมืองใหม  

จํานวน 20 คน 

นําไปประยุกตใชในพื้นที่เปาหมาย ในการทําแนวเขต  

กฎระเบียบการใชประโยชนปาชายเลน เสนทางศึกษา

ธรรมชาติ  การอนุรักษสัตวน้ําชายฝง กิจกรรมเยาวชน  

และกลุมอาชีพ  

อบรม “การจัดทําแผนยุทธ

ศาสตรการพัฒนาทองถิ่น” 25 

ก.ย. 49 

ผูบริหารและสมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล  45 คน 

เพิ่มความรูและทักษะการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

โดยคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรชายฝง และการ

ทํางานแบบมีสวนรวม 

สัมมนาและศึกษาดูงาน 

“บทเรียนการจัดการ  

ผูนําชุมชน 30 คน แลกเปลี่ยนความรูและนําประสบการณกับชมุชน

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ไดรับแนวคิดดานเครือขาย  
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กิจกรรม ผูเขารวม ผลที่ไดรบั 

ทรัพยากรฯ เพื่อความยั่งยืน” 

จ.เพชรบูรณ 14-15 ก.พ.50 

 การจัดการปาไม และการพึ่งตนเองดานการเงินใน

ชุมชน   

อบรมเชิงปฏิบตัิการ “วางแผน

จัดการปาชายเลนเกาะคอ

เขา” 8-9 เม.ย. 2550 

ผูนําชุมชน และคณะกรรมการ

ปาชายเลน 67 คน 

เพิ่มความรูและทักษะในการสํารวจและประเมิน

ทรัพยากรฯ อยางงาย ทําใหทราบพันธุพชืและสัตวที่มี

อยูในปาชายเลนของเกาะคอเขา และนํามาใชในการ

วางแผนการจัดการ  

อบรม “การเขียนและพัฒนา

โครงการนํารอง”  19 พ.ค. 49  

และ 9 มิ.ย.2550 

ผูนําชุมชน 15 คน บานบางติบ ไดรับงบประมาณปรับปรุงศูนยการเรียนรู  

และบานบางกลวยนอก ไดรับงบประมาณพฒันาศาลา

อเนกประสงคชุมชน  

ศึกษาดูงาน “การจัดการ

ส่ิงแวดลอมเพื่อความยั่งยืน”   

ต.ทุงสง อ.นาบอน  

จ. นครศรีฯ  2 ก.ย. 50 

ผูนําชุมชน สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล 19 คน 

มีรูปแบบการจดัการมากขึ้น โดยไดจัดซื้อเตาเผาถาน

ประสิทธิภาพและน้ําสมควันไม และเตาเผาขยะชุมชน 

กลับมาใชในพืน้ที่และเปนกิจกรรมนํารองใชประโยชน

ตอไป 

รวมการสัมมนาปาชายเลน

แหงชาติ  28-29 ก.ค. 51 

คณะกรรมการปาชายเลน

ชุมชน 10 คน 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่หลากหลายแฝงเรน

กับบุคคลมาเผยแพรจากกรณกีารเรียนรูที่มีศักยภาพ 

รวมสัมมนาระดับชาติ “ปา

ชุมชน: ความมัน่คงแหงชีวิต”  

21-22 ต.ค. 51 

คณะกรรมการปาชายเลน

ชุมชน  10 คน 

เรียนรูประสบการณและเพิ่มความรูดานวิชาการ มี

เครือขายกวางขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นในการจัดการ

ปาชายเลนชุมชน  

รวมการสัมมนานานชาติ  

“ปาชายเลนเพื่ออนาคต”  

23-24 พ.ย. 51 

คณะกรรมการปาชายเลน

ชุมชน  6 คน 

เรียนรูประสบการณกวางขึ้น  ซึ่งเนื้อหาสวนใหญให

ความสําคัญตอการผสมผสานความรูวิชาการและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ศึกษาดูงาน “การจัดการ

ทรัพยากรฯ และสิ่งแวดลอม

เพื่อพึ่งตนเอง” ในพื้นที่ภาค

อีสาน  1-6 ธ.ค.51  

คณะกรรมการกองทุนชุมชน 

ผูนํากิจกรรมกลุม และ

คณะกรรมการปาชายเลน

ชุมชน 19 คน 

กระตุนใหเกิดความเชือ่มั่นในแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

การพึ่งตนเอง และเกิดการปฏิบัติตอในดานการเกษตร 

การจัดการปา และเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการ

กองทุน 

การติดตามประเมินผลกองทุน

หมุนเวียนชุมชนแบบมีสวน

รวม 15-20 ธ.ค. 51 

 

คณะกรรมการกองทุนชุมชนๆ 

ละ 2 คน และเจาหนาที่สถาบนั

ส่ิงแวดลอมไทย รวมเปนคณะ

ติดตามประเมนิผล รวม 16 คน 

เกิดการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางคณะทีมติดตาม

ประเมินผลและกลุมกองทุนชมุชน และมีผลรายงาน

ความกาวหนาของกองทุนที่เกี่ยวของที่เปนปจจบุัน 

สัมมนา “บทเรียนการบริหาร

จัดการกองทุนหมุนเวียน

ชุมชน” 24 ธ.ค. 51 

คณะกรรมการกองทุนฯ ชมุชน 

หนวยงานและองคกรพัฒนา

เอกชนในพื้นที่ 50 คน 

นําเสนอผลการติดตามประเมนิผล และรวมกันสรุป

บทเรียนการดําเนินงานกองทุนฯ ทําใหมีขอมลูมาวาง

แผนการทํางานในอนาคตไดอยางเหมาะสม  
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4.2 กอเกิดกลุมและองคกรชุมชน 

การรวมตัวและทํางานรวมกัน ของผูนําชุมชนในการ

จัดการปาชายเลน  รูปแบบกลุมหรือองคกรชุมชนในพื้นที่

ชุมชนเปาหมาย  มี 3 ลักษณะ ไดแก  

1) กอต้ังองคกรชุมชนชัดเจน มีคณะกรรมการที่มี

โครงสราง การแบงงาน มีแผนการจัดการปาชายเลน 

และมีกิจกรรมตอเนื่อง ไดแก กลุมบริหารจัดการ

ทรัพยากรบานบางติบ กลุมอนุรักษและฟนฟูปาชาย

เลนชุมชนบานนอกนา กลุมอนุรักษปาชายเลนชุมชน

บานบางกลวยนอก กลุมอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน

ชุมชนบานเมืองใหม   

2) กอต้ังกลุมแบบหลวมๆ ในการทํากิจกรรมเปนครั้ง

คราว ไดแก กลุมอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนชุมชน

บานบางเนียง  

3) ยังไมมีกลุมที่ชัดเจน มีเพียงผูนําชุมชนเปนแกนนํา

ในการประสานกิจกรรม ไดแก บานปากเกาะ บานทุง

ตึก บานบางครั่ง บานทุงละออง และบานแหลมนาว 

สําหรับกลุมที่มีการกอต้ัง และพัฒนากลุมที่ชัดเจน 

สามารถแบงได 2 กลุม คือ กลุมที่เกิดขึ้นกอนเหตุการณสึนามิ

หรือกอนที่สถาบันฯ และหนวยงานตางๆ จะเขาไปดําเนินงาน 

ไดแก บานบางติบ และบานบางกลวยนอก และกลุมที่เกิดขึ้น

จากการสงเสริมของทางสถาบันฯ และหนวยงานตางๆหลัง

เหตุการณสึนามิ ไดแก บานนอกนา บานเมืองใหม และบาน

บางเนียง 

 กรณีบานบางติบกอเกิดกลุมมากกวา 10 ป การ

บริหารจัดการกลุมโดยคณะกรรมการ มีแผนจัดการทรัพยากร 

4 ดาน ไดแก การฟนฟู การเฝาระวงั การเพิ่มศักยภาพของ

คณะกรรมการ การประชาสัมพันธและสือ่สาร ดําเนินงานมา

อยางตอเนื่องจนมีผลงานเปนทีย่อมรับ และไดรับการยกยอง

จากหนวยงานภายนอก
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การกอเกิดและพัฒนาองคกรชุมชนเพื่อจัดการปาชายเลน กรณีบานบางติบ จังหวัดพังงา: 

ปจจัยภายนอก ชวงป พ.ศ. ปจจัยภายในและพัฒนาการ 

ปาชายเลนเสือ่มโทรมและสตัวน้ําลดลงจน

เกิดวิกฤต  มปีญหาจากการสัมปทานเผาถาน 

และเครื่องมือประมงทําลายลาง  

2520-2538 ชุมชนเริ่มเหน็ปญหาความเสื่อมโทรมของปาชาย

เลนและสัตวน้าํ 

สถานพีัฒนาปาชายเลนที่ 17 จัดอบรม

เกี่ยวกับการฟนฟูและจัดการทรัพยากรฯ 

 หมดการสัมปทานปาชายเลน 

2539-2540 ชาวประมงเริม่คุยกันตามรานกาแฟ  ผูใหญบาน

นําเยาวชนและชาวบานไปอบรมฯ กลับมาตั้ง

กลุมฯ ขอดูแลและฟนฟูปาชายเลน  

โครงการ SIF, สกว. อบต. สถานีปาชายเลน  

สนับสนนุงบประมาณกระบวนการพัฒนา  

การอบรม และการศึกษาวิจยั 

2541-2546 แกไขปญหาประมงทาํลายลาง สํารวจพันธุพืช

และสัตว  ปลูกและฟนฟูปาตอเนื่อง กําหนดเขต

และกฎระเบียบปาชายเลน  เรียนรู อบรม ดูงาน    

ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ  

เขารวมโครงการปาชายเลนเพื่อชุมชน 

มีหนวยงานภายนอกสนับสนุนจาํนวนมาก  

2547-ปจจุบัน เกิดการพฒันากลุมและแผนงานที่ชัดเจน  จัดทาํ

แผนจัดการปาชายเลน  เชือ่มตอกับ   แผนชุมชน

และแผนพัฒนาทองถิ่น   

  

กรณีบานบางกลวยนอก ซึ่งมีการกอเกิด

กลุมกันมากอนแลว  แตเปนการรวมตัวแบบหลวมๆ 

ตอมาหลังเหตุการณสึนามิ  ผูนําชุมชนไดเขารวม

กิจกรรมกับสถาบันสิ่งแวดลอม และหนวยงานตางๆ  

จึงทบทวนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ทาํ

ใหกลุมมีบทบาท และกิจกรรมที่ความชัดเจนของ

กลุมมากขึ้น  สําหรับชุมชนที่กอเกิดในชวงการ

ดําเนินงาน กอต้ังโดยใชชื่อเดียวกันวา “กลุมอนุรักษ

และฟนฟูปาชายเลนชุมชน” โดยบานนอกนามีผล

การดําเนินงานที่เดนชัดในการฟนฟู และจัดการปา

ชายเลน จึงไดรับการยกยองจากหนวยงานราชการ   

 ที่ผานมา อาจกลาวไดวาแรงผลักดันในการ

พัฒนากลุมและองคกรชุมชนตางๆ  เกิดขึ้นบน

พื้นฐานความตระหนักตอความสําคัญ ของปาชาย

เลนตอชุมชน และไดรับแรงกระตุนจากการไปศึกษา

ดูงานกรณีตัวอยางที่ดีในพื้นที่ตางๆ แลวกลับมา

ประยุกตใชในชุมชน  มีการอบรมและพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง  ในปจจุบันการพัฒนากลุมและองคกร

ตางๆ ยังคงดําเนินการตอไป   โดยยึดเอาศักยภาพ

ของแตละกลุมเปนหลัก จึงทําใหมีกิจกรรมที่แตกตาง

กันไป และเนนการพัฒนาผูนํารุนใหม 
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4.3 สรางเยาวชน คนรุนใหม

เยาวชนในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งเปนพื้นที่ชายฝง
ทะเล มีจํานวนไมนอยที่ขาดความรูเกี่ยวกับปาชาย
เลนและชายฝง และบางกลุมยังไมเคยเขาไปในปาชาย
เลน ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนาเยาวชน จึงมีการให
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ โดยใชปาชายเลนเปนแหลง
เรียนรู สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษปาชายเลน และ
ทรัพยากรของชุมชน ทั้งนี้ไดดําเนินการทั้งที่ผานระบบ
การเรียนการสอนในโรงเรียน และกิจกรรมนอกระบบ
การเรียนการสอน   

สําหรับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียน มีกิจกรรมการเสริมสรางความรูและเพิ่ม
ทักษะที่เกี่ยวของ ใหแกผูบริหารและครูแกนนํา 13 
โรงเรียน ในพื้นที่เปาหมาย ควบคูกันไปดวย เชน การ
อบรมความรูส่ิงแวดลอม 27-28 ตุลาคม 2549 และ
อบรมเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาแบบบูรณาการ 13 และ 17 พฤศจิกายน 2550 
เปนตน  

นอกจากนี้ โรงเรียน 7 แหง ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ดําเนินโครงการนํารองเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ซึ่ง
สวนใหญเปนกิจกรรมการเรียนรูในปาชายเลน การจัด
สวนสมุนไพรในโรงเรียน  และการจัดการขยะใน
โรงเรียน เปนตน ผลจากกิจกรรมในระบบโรงเรียนยัง
ไมเกิดขึ้นชัดเจน และมีขอจํากัดในดานระบบการ
บริหารของภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนและปฏิ รูป
การศึกษาบอยครั้ง แตอยางไรก็ตาม กิจกรรมในสวนนี้ 
ก็ชวยเสริมสรางศักยภาพของครูผูสอนในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นตามนโยบายการศึกษาของประเทศ   

กิจกรรมนอกระบบการเรียนการสอน สวน
ใหญเปนกิจกรรมคายเยาวชน ซึ่งไดรวมกับโรงเรียน 
องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานตางๆ ใน

พื้นที่ จัดคายเยาวชนขึ้นจํานวน 3 คร้ัง ไดแก คาย
พลังเยาวชนหวงใยรักษส่ิงแวดลอม 3-5 มีนาคม 
2549 คายเยาวชนรักษปาชายเลนเกาะคอเขา 17-
18 สิงหาคม 2550 และคายเยาวชนเรียนรูภูมิ
ปญญาปาชายเลน 12-15 มิถุนายน 2551  เปน
การกระตุนใหเยาวชนเกิดการเรียนรู ในการสังเกต 
พูด  คิด  เขียน  จินตนาการ  จากการเรียนรู ใน
หองเรียน กอเกิดความประทับใจและความหวงใย
ตอส่ิงแวดลอม และพัฒนาทักษะความเปนผูนํา
ใหกับเยาวชนโดยผานกระบวนการกิจกรรมแบบมี
สวนรวม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเยาวชนกับผูนํา
ชุมชนได   และมีการพัฒนาเยาวชนแกนนําที่
สามารถถายทอดการเรียนรูสูเยาวชนรุนตอๆ ไป 
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4.4 ประสานหนวยงานทองถิ่น

หนวยงานทองถิ่นที่มีบทบาทสําคัญในการ

สนับสนุนการจัดการปาชายเลนเพื่อชุมชน ไดแก 

องคการบริหารสวนตําบล และสถานีพัฒนาปาชาย

เลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  นอกจากนี้ 

ยังมีองคกรพัฒนาเอกชน  ซึ่งไดเขาไปสนับสนุน

ชุมชนหลังเหตุการณสึนามิ  ซึ่งไดมีการประสานงาน

กันโดยตลอดระยะเวลาดําเนินงาน  

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั้ง 3 แหง 

ไดแก อบต.นาคา อบต.บางวัน และ อบต.เกาะคอ

เขา  เปนหนวยงานที่มีความสําคัญในระยะยาว 

ต้ังอยูในพื้นที่ มีความใกลชิดประชาชนมากที่สุด 

และมีภารกิจในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในทองถิ่น ซึ่งครอบคลุมทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่อยูแลว จึงเปนบทบาท

และอํานาจหนาที่โดยตรง ที่จะสนับสนุนการจัดการ

ปาชายเลนเพื่อชุมชน 

การประสานกบั อบต. มี 2 รูปแบบ ไดแก  

1) การประสานกับบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญ ไดแก นายก อบต. รองนายก 

อบต. สมาชิก อบต. ปลัด อบต. และ

เจาหนาที่ อบต. ทั้งนี้ เพื่อสรางความ

เขาใจ รวมหาแนวทางในการจัดการปา

ชายเลนเพื่อชุมชน  

2) ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อ

บรรจุแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวของ

กับการจัดการปาชายเลนเพื่อชุมชน 

เขาสูแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะมีผลทํา

ใหการจัดการปาชายเลน ไดรับการ

สนับสนุนจาก อบต. และหนวยงานที่

เกี่ยวของ ในดานตางๆ รวมทั้งดาน

งบประมาณในแตละป 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น: 

องคการปกครองสวนทองถิ่น หรือ อปท. ใน

ประเทศไทย มี 4 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวน

จังหวัด (อบจ.) ดูแลทั้งจังหวัด เทศบาลดูแลพื้นที่เขต

เมือง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ดูแลพื้นที่เขต

ชนบท  และการปกครองรูปแบบพิ เศษ  ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ปจจุบันมีจํานวน

รวมกันเกือบ 8,000 แหง อปท. มีฐานะเปนนิติบุคคล

ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย แตก็มี

ความเปนอิสระ และมีอํานาจหนาที่ในการวางแผน 

การจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนในทองถิ่น 

รวมถึงการประสานในเรื่องที่อาจสงผลกระทบตอคน

ในทองถิ่นดวย  

อํานาจหนาที่ของ อปท. ครอบคลุมเร่ือง

หลักเหลานี้ ไดแก สงเสริมการมีสวนรวมและสงเสริม

ประชาธิปไตย ดูแลการผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน 

จัดการศึกษา พัฒนาดานสาธารณสุข จัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ทํานุบํารุงประเพณีวัฒนธรรม สงเสริม

การทองเที่ยว  สงเสริมอาชีพ  การลงทุนและการ

พาณิชย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และประโยชน

ของประเทศชาติโดยรวม 
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ที่ผานมา อบต.ตางๆ ยังมิไดใหความสนใจ

ตอการจัดการปาชายเลนมากนัก เพราะเห็นวาเปน

หนาที่ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีโครงการปลูกปา

ชายเลนโดยการจางคนในทองถิ่นทุกป และการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น กับความตองการของ

ชุมชน มิไดเกิดขึ้นไดงายๆ ดังนั้น จึงไดมีการอบรม

เพื่อสรางความเขาใจ และเพิ่มทักษะในการจัดทํา

แผนอยางบูรณการและมีสวนรวม จนทําให อบต. 

ตางๆ ไดมีความเขาใจเพิ่มมากขึ้นวาการดําเนินงาน

ของภาครัฐในรูปแบบดังกลาวมิไดเกิดจากการมีสวน

รวมของชุมชน ชุมชนจะไมไดรูสึกหวงแหนและมีการ

จัดการในระยะยาว นอกจากนี้ การดําเนินงานของ

หนวยงานของรัฐก็จํากัดเฉพาะในพื้นที่ที่รัฐดูแล  แต

ไมครอบคลุมถึงพื้นที่สาธารณะของชุมชน  ดังนั้น จึง

ริเร่ิมที่กําหนดแผนงานและโครงการดานการจัดการ

ทรัพยากรชายฝงไวในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะ

สงเสริมการปลูกและฟนฟูปาชุมชน  มีการสนับสนุน

และใหความรวมมือกับชุมชนในการทํากิจกรรม

ตางๆ มากขึ้น 

4.5 เชื่อมโยงเครือขาย 

การเชื่อมโยงเครือขาย มีเปาหมายหลักเพื่อ

ความยั่งยืนในการดําเนินงานโดยชุมชน เครือขายจะ

ชวยเพิ่มการเรียนรูที่หลายหลาย และสนับสนุนการ

ทํางานซึ่งกันและกัน โดยการเชื่อมโยงเครือขายมี 2 

ระดับ ไดแก เครือขายกับชุมชนใกลเคียงในพื้นที่ 

และเครือขายเฝาระวังปาไทย การเชื่อมโยงเครือขาย

เกิดขึ้นผานกิจกรรมการรวมประชุมสัมมนา และ

การศึกษาดูงาน ดังที่ไดแสดงไวในหัวขอการพัฒนา

ผูนํา  

ชุมชนเปาหมาย ไดการเขารวมในเครือขาย

เฝาระวังปาไทยนั้น หลังจากมีการดําเนินงานไปแลว

ระยะหนึ่ง โดยเขารวมการสัมมนาและศึกษาดูงาน

ดานบทเรียนจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

ความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนการสัมมนาประจําป 2550 

ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวาง

ชุมชนตางๆ รวมทั้งไดมีการศึกษาดูงานการจัดการ

ปาไม การเกษตร และการเงินของชุมชนในตําบล

ทาอิบุญ ซึ่งไดจุดประกายความคิดที่นํากลับมา

ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายอยางเปนรูปธรรม 

 การสัมมนาเครือขายเฝาระวังปาไทย ในป 

2551 (ระหวาง 30 มี.ค.-1 เม.ย. 2551) จึงไดจัดขึ้น

ในพื้นที่ชุมชนเปาหมาย ภายใตหัวขอ “ตลาดนัดคน

รักษปา ตนกลาพันธุดี” เนนการพัฒนาผูนําและสราง

เยาวชนใหเปนผูนํารุนใหมตอไป โดยมีชุมชนบาน

บางติบ จังหวัดพังงา รับเปนเจาภาพรวมกับโรงเรียน

บานบางติบ และ  อบต.บางวัน  โดยไดรับความ

เครือขายเฝาระวังปาไทย: 

เครือขายนี้ ริเร่ิมขึ้นในป 2542 เพื่อสนับสนุน

และประสานชุมชนและหนวยงานตางๆ ที่ทํางานดานการ

อนุรักษปาไมของประเทศ โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทํา

หนาที่เปนผูประสานงาน สมาชิกแบงออกเปน 2 กลุม 

ไดแก ชุมชนที่เคยรวมโครงการของสถาบันฯ มีกวา 120 

ชุมชนทั่วประเทศ และชุมชนอื่นๆ ที่เขามารวมตามวาระ

และโอกาสที่สนใจ 

เครือขายเฝาระวังปาไทย มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานเครือขายชุมชนและชุมชน เปนระยะๆ แมวา

การดําเนินงานโครงการไดส้ินสุดลงไปแลว และจัดใหมี

การประชุมเครือขายทุกป  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางชุมชนอยางตอเนื่อง 
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รวมมือจากชุมชนใกลเคียง ซึ่งไดรวมเปนแหลง

ศึกษาดูงานดานการจัดการปาชายเลน  สําหรับ

ผูเขารวมการสัมมนา ซึ่งมาจากเครือขายปาชายเลน 

21 แหง และเครือขายปาบก 5 แหง หนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน รวมกวา 300 คน ผลจากการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้ ไดเกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ

ดานการจัดการทรัพยากรที่ดีไปใช และขยายผล 

เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนใน

ลักษณะตางๆ นอกจากนี้ ไดมีการจัดกิจกรรมศึกษา

ดูงานการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเปาหมายอื่นๆ การ

ปลูกปาชายเลน และตลาดนัดนิทรรศการความรู 

ขอมูล และผลิตภัณฑจากชุมชน พรอมสอดแทรก

กิจกรรมสําหรับเยาวชนดวย 

 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน เพื่อการ

จัดการปาชายเลน จึงเปนการทํางานโดยเกาะเกี่ยว

องคประกอบสําคัญ 3 สวนในชุมชน อันไดแก ผูนํา

ชุมชน เยาวชน และหนวยงานในทองถิ่น โดยใชผูนํา

ชุมชนเปนฐานในการพัฒนา และขับเคลื่อนเพื่อให

กิจกรรมการจัดการปาชายเลน สามารถดําเนินการ

ไดที่ชุมชนตองการไดอยางตอเนื่อง 

“มีเครือขาย ทําใหคนทาํงานมีกาํลังใจขึ้นเยอะ 
เจอกันทีกเ็หมือนไดเจอญาติพี่นอง 

รูสึกหายเหนือ่ย ไดเห็นแนวทางที่เพื่อนๆ  
แถวอิสาน ทางเหนือเขารกัษาปากันมานาน  

เราก็มาถูกทางแลว” 

มงคล ลุนโสภา   

กรรมการกลุมอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน 

บานบางเนียง 
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5. สรุประสบการณทีผ่านมาและ 
เสนทางขางหนาสูความยั่งยนื 

5.1 สรุปประสบการณ 

สรุปประสบการณ และผลการดําเนินงาน

การจัดการปาชายเลนเพื่อชุมชน ในพื้นที่ประสบภัย

พิบัติสึนามิ ภาคใตของประเทศไทย กรณีพื้นที่

เปาหมาย 10 ชุมชน ในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 3 แหง ของจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองนี้ 

มีแนวทางการทํางาน ครอบคลุมทั้งทางดานสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม โดยมีกิจกรรมสําคัญ 4 

เร่ือง ไดแก ดานการศึกษาวิจัย การฟนฟูและจัดการ

ปาชายเลน  การสงเสริมกองทุนหมุนเวียน  การ

พัฒนาศักยภาพชุมชน บนพื้นฐานของการมีสวนรวม

และการบูรณาการ สรุปผลโดยรวมไดดังนี้  

 ดานการศึกษาวิจัย  มีการศึกษาผลกระทบ

จากสึนามิตอระบบนิเวศปาชายเลนในดานตางๆ ซึ่ง

พบวา ปาชายเลนชวยลดความเสียหายที่เกิดจาก

คลื่นสึนามิ และปาชายเลนที่ไดรับความเสียหาย

เชนกัน  อยางไรก็ตาม จะสามารถฟนตัวไดเองตาม

ธรรมชาติ ประมาณ 6 เดือน ในขณะที่ผลกระทบ

ทางดานสังคมตองใชเวลาในการฟนตัว งานวิจัยนี้ยัง

ไดเสนอวาการฟนฟูและจัดการปาชายเลน ตองให

ความสําคัญตอหลักวิชาการ และหลักการทางสังคม 

ตองอาศัยความพรอมของชุมชนกอน และไดพัฒนา

คูมือเผยแพรแกกลุมเปาหมายและผูสนใจ  
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 ดานการฟนฟูและจัดการปาชายเลน  มี

การปลูกและฟนฟูปาชายเลนไปกวา 1,000 ไร มี

อัตรารอด ประมาณรอยละ 70-80 และไดรับการ

จัดการโดยชุมชนกวา 15,000 ไร มีการรวมกลุมและ

องคกรชุมชนรูปแบบคณะกรรมการ ทําหนาที่ดูแล

รวมกับชุมชน ซึ่งสวนใหญมีแผนการจัดการ จัดทํา

แนวเขต และกําหนดกฎระเบียบเพื่อใหเกิดการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน ทุกชุมชนมีจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บางชุมชนไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานในทองถิ่น ในการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการขยายเครือขายสู

ชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง และเครือขายการเรียนรู

ระดับประเทศ 

 ดานการพัฒนาศักยภาพชุมชน  เนนการ

พัฒนาศักยภาพผูนํากลุมตางๆ ผานกิจกรรมและ

การปฏิบัติงานจริง  ทุกชุมชนมีผูนําในการดูแลรักษา

ปาชายเลนในรูปแบบตางๆ  โดยมี 2 ชุมชน ไดกอต้ัง

กลุมกอนเหตุการณสึนามิ  และมีการพัฒนารูปแบบ

การทํางานใหชัดเจนขึ้น เมื่อไดมีการเรียนรูเพิ่มข้ึน  

อยางไรก็ตาม ยังมีบางชุมชนที่ยังไมมีการรวมกลุม

เพื่อขับเคลื่อนการจัดการปาชายเลน เนื่องจากยังยึด

ติดกับรูปแบบการทํางาน ซึ่งเคยรับจางปลูกปาของ

หนวยงานภาครัฐ ในสวนของการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน ยังใหความสําคัญกับกลุมเยาวชน ซึ่งสามารถ

พัฒนาเยาวชนแกนนําที่มีศักยภาพในการถายทอด

ความรูสู รุนตอๆ ไป นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและ

พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน และกลุม

ออมทรัพยในชุมชน ซึ่งผลการดําเนินงานสวนใหญ

อยูในระดับดี 

 กิจกรรมตางๆ โดยรวมเกิดเปนรูปธรรมมาก

ข้ึนตามลําดับ จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน

ภายนอกและชุมชนใกลเคียง แตยงัขาดการสื่อสาร

และเผยแพรสูสาธารณะในวงกวาง 
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สรุปผลการดาํเนินงาน  
ส่ิงที่ตองการ ส่ิงที่เกิดขึ้น 

1. ดานการศกึษาวิจัยอยางมีสวนรวม 

 รายงานผลการวิจัยผลกระทบจากสึนามิตอระบบนิเวศ
ปาชายเลน 

จํานวน 1 ฉบับ 

 คูมือเพื่อการเรียนรูเร่ืองปาชายเลนและสึนามิ   จํานวน 1,000 เลม เผยแพรแกกลุมเปาหมาย 

 รายงานผลการศึกษาชุมชน  10 ชุมชนๆ ละ 1 ฉบับ 

 ชุดขอมูลการตดิตามการปลูกและฟนฟูปาชายเลนโดย
ชุมชน   

1 ชุมชน มีการติดตามดานระบบนิเวศและสังคม 
10 ชุมชน มีการติดตามผลดานสังคม 

2. ฟนฟูและจดัการปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง 

 ฟนฟูและจัดการปาชายเลนโดยชุมชนมีสวนรวม   ปาชายเลน  1,115 ไร  ไดรับการปลูกและฟนฟู 
ปาชายเลน  15,500 ไร ไดรับการจัดการโดยชมุชน  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีแผนและ
งบประมาณสนับสนุนการจัดการปาชายเลนและชายฝง  

2  อปท. มีแผนและสนับสนุนงบประมาณแกชุมชน  

 มีเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูแนว
ปฏิบัติที่ดี  

สัมมนาเครือขายในพื้นที่ใกลเคียง 5 คร้ัง 
สัมมนาเครือขายระดับประเทศ 2 คร้ัง   

3. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการปาชายเลนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 โรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  

7 โรงเรียน ไดรับทุนดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม  

 หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาดานอนุรักษทรัพยากรชายฝง ยังเกิดขึ้นไมชัดเจน และกิจกรรมไมตอเนื่อง 

 เยาวชนไดรับการเสริมสรางความรูและความตระหนัก
ดานการอนุรักษปาชายเลน 

เยาวชนไมต่ํากวา 290 คน เขารวมกิจกรรมคาย 
เยาวชน 35 คน มีศักยภาพเปนแกนนํา  

 เกิดแผนการจัดการปาชายเลนชุมชนที่เหมาะสมและ
นําไปปฏบิัติจริง 

6 ชุมชน มีแผนและดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4 ชุมชน ยังไมมีแผนที่ชัดเจน  

 ผูนําชุมชนมีศักยภาพในการจดัการและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมชุมชน  

6 ชมุชน มีผูนาํชุมชนอยางนอย 3 คน สามารถประสานและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมได                                                             

 มีการบริหารจดัการกองทุนที่ดี และกอใหเกดิประโยชน
ตอชุมชน 

9 ชุมชน มีการบริหารจัดการกองทุนระดับดี 
2 ชุมชน ควรปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน 
259 ครัวเรือน ไดนําเงินกองทุนไปใชประกอบอาชีพ  

 กองทุนชุมชน มีเงินกองทุนของชุมชนเพิ่มขึน้  10 ชุมชน มีเงนิเพิ่มขึ้น รอยละ 3.3-8.3 ตอป  

4. ผลการดําเนินงานไดรับการยอมรับและเผยแพร 

 ผลการดําเนินงานไดรับการยอมรับและเผยแพร - มีการศึกษาดูงานในชุมชนเปาหมาย  

- บานนอกนา ไดรับรางวัลระดับจังหวัด 

- เผยแพรผลการดําเนินงานผานเว็บไซตของสถาบันฯ ตอเนื่อง 

- การเผยแพรผานสื่อสาธารณะยังไมชัดเจน 
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ในระหวางการดําเนินงานตางๆ ขางตน มี

การติดตามประเมินผล จากผูประเมินภายนอก 

จํานวน 3 คร้ัง โดยกระบวนการสัมภาษณและเยี่ยม

ชมกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งมีการสะทอนประเด็นสําคัญๆ 

ที่มีประโยชนตอการทบทวนและปรับการการ

ดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปไดดังนี้ 

 การติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1  (พฤษภาคม 

2550) โดย ศ.ดร.นุกูล รัตนดากูล และคณะ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

- กระบวนการทํางานใชหลักวิชาการควบคูกับ
หลักสังคม มีความยืดหยุน หลากหลาย ตาม

บริบทพื้นที่ โดยการมีสวนรวมครอบคลุมทุก

กลุม ทั้งผูนําชุมชน กลุมสตรี เยาวชน และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
แผนงานที่กําหนดไว 

- ขอเสนอแนะที่ สําคัญไดแก ดานการเขียน

รายงานควรมีขอมูลเชิงปริมาณและความ

คิดเห็นของผูนําชุมชนมาประกอบดวย ควร

เพิ่มความหลากหลายของพันธุไมใหมากขึ้น 

ควรเชื่อมโยงทรัพยากรฯ ทั้งระบบนิเวศ และ

ควรเพิ่มการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 

 การติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2  (กุมภาพันธ 

2551) โดย ดร.จานากา เดอซิลวา องคการ

นานาชาติว าดวยการอนุ รักษท รัพยากร -

ธรรมชาติ หรือ IUCN 

- การดําเนินงานมีการผสมผสานความรูทาง

วิชาการและความรูทองถิ่น แตบางครั้งหลัก

วิชาการอาจตองปรับใช  อยางเชน การเสนอ

ใหใชไมแสมเบิกนําในการปลูกปาชายเลนนั้น  

สามารถทําไดยากในพื้นที่มีความลาดชัน และ

หากลาไมไดยาก ชุมชนควรมีแปลงเพาะชํา

กลาไมในชุมชน เพื่อเตรียมกลาไมที่ตองการ 

- การ เสริมสร างศักยภาพชุมชน  มีความ

สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการ และมี

ผูหญิงเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ 

- การดํ า เนินงานโดยรวม  สามารถสร า ง

เครือขายและขยายความรวมมือสูพื้นที่

ใกลเคียงได แตการเชื่อมโยงระดับนโยบายยัง

ไมชัดเจน 

- ควรเพิ่มกิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศให

ชัดเจน เพื่อใหเกิดประโยชนดานรายได 

- ค ว ร มี ก า ร ส รุ ป บ ท เ รี ย น แ ล ะ แ บ ง ป น

ประสบการณ สูกลุมอนุ รักษตางๆ  ทั้ งใน

ประเทศและภูมิภาค 

 การติดตามประเมินผล ครั้งที่ 3 (กันยายน 

2551)  โ ดย  คุณสม โภชน  นิ้ ม สั นติ เ จ ริญ 

นักวิชาการ 

- การดําเนินงานกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน

ตามเปาหมายที่กําหนด และชุมชนมีความพึง

พอใจ โดยเฉพาะการสนับสนุนดานกองทุน

และเศรษฐกิจชุมชน สงผลใหคุณภาพชีวิตดี

ข้ึน สวนการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทําให

เกิดความสามัคคี 
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- การพัฒนาผูนําและกอต้ังกลุมเพื่อจัดการปา

ชายเลนในชุมชน  มีการเสริมสรางศักยภาพ

โดยไมยึดติดกับแผนงานมากนัก  ทําใหเกิด

การพัฒนาตามธรรมชาติ คอยเปนคอยไป   

- ควรสนับสนุนใหกลุมตางๆ  เชื่อมโยงกับ

หนวยงานราชการในพื้นที่  และควรเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานตางๆ 

ในพื้นที่เปนระยะๆ 

- ควรมีการประเมินระบบนิเวศปาชายเลน โดย

คํานึงถึงทรัพยากรสัตวน้ําดวย 

สรุปผลการประเมินไดวา การดําเนินงาน

การจัดการปาชายเลนเพื่อชุมชน ตลอดระยะเวลา 3 

ปที่ผานมา คํานึงถึงชุมชนและบริบทของพื้นที่   เพื่อ

สนับสนุนชุมชนในการจัดการปาชายเลน รวมทั้งการ

ขยายเครือขายการเรียนรู และเครือขายความรวมมือ

หลากหลายระดับ แตพบวา ควรปรับปรุงในดานการ

เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กับการสราง

รายได การจัดการปาชายเลนโดยมองทั้งระบบนิเวศ 

รวมถึงการบันทึกขอมูล การสรุปประสบการณ และ

การเผยแพร 

สรุปประเด็นสําคัญในการจัดการปาชายเลนเพื่อชุมชน:  

 จําเปนตองศึกษาวิเคราะหขอมูลชุมชนอยางรอบดานและรอบคอบ โดยเฉพาะบริบททางสังคม 

โครงสราง ความสัมพันธ วฒันธรรม และเอกลักษณของชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนอยางมีสวน

รวม ไมควรเรงรีบจนเกินไป และสามารถทําไดเร่ือยๆ เพราะไดชวยในการพัฒนาศกัยภาพผูนําและ

สะทอนภาพชมุชนใหชัดเจนมากขึ้น    

 ใชองคความรูทางวิชาการผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นเกีย่วกับการจัดการปาชายเลน ชวยใหเกิด

องคความรูใหมที่กวางขึ้นและนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับแตละพื้นที ่ โดยภูมิปญญาทองถิ่นในการ

จัดการปาชายเลนสวนใหญจะติดอยูกับผูสูงอายุและผูทีใ่ชประโยชนจากปาชายเลน 

 ชุมชนชายฝงที่ทาํการประมงเปนกลุมเปาหมายหลกั ที่ตองสรางความเขาใจและใหมีสวนในการ

จัดการปาชายเลน เนื่องจากไดรับประโยชนโดยตรงจากการจัดการปาชายเลนและชวยในการเฝา

ระวังการทาํลายปาชายเลน 

 การริเร่ิมพูดคยุและปรึกษาหารือเกีย่วกับกองทนุหมนุเวยีน มักไดรับความสนใจจากชุมชนชายฝงซึ่ง

สวนใหญมีฐานะยากจนและไมมีการออมเงิน จึงตองกระตุนใหเหน็ความสําคัญและริเร่ิมการออม

ทรัพยดวย  แลวคอยๆ ใหขอมูลและศึกษาดูงานเพื่อปรับทัศนคติเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองและทํางาน

เพื่อประโยชนสวนรวมมากขึ้น  และใชเปนโอกาสในการสอดแทรกแนวคิดในการจดัการปาชายเลน

และทรัพยากรฯ ชุมชนในลาํดับตอไป 

 การจัดสรรผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกองทนุ ถือเปนการแสดงออกซึ่งการมีสวนรวมของ

กลุมกิจกรรม คืนกําไรชวยเหลือ ชมุชนพัฒนาปาชายเลนอนัเปนทรพัยสินสาธารณะของสงัคม  

ดังนัน้ การจัดสรรในแตละปจะไดมากนอยนั้น ปจจยัสําคัญในการบริหารจัดการกองทนุในระดับ

ชุมชน คือ การเผยแพรขอมูล และการติดตามอยางสม่าํเสมอเพื่อใหเกดิวิถีปฏิบัติที่ดีของกองทนุฯ 
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สรุปประเด็นสําคัญ (ตอ) 
 ควรริเร่ิมดําเนนิงานจากกิจกรรมงายๆ กอนเพื่อใหเหน็ความสาํเร็จและเหน็ประโยชน แลวคอยๆ 

ขยายประเดน็ออกไป รวมถึงการปลูกปาชายเลนควรเริ่มจากการใชพันธุไมทีห่างาย เลือกพืน้ทีท่ี่

เขาถึงไดงายกอน เพราะดงึคนใหเขารวมกจิกรรมแลวคอยๆ สรางความเขาใจไปเรื่อยๆ  

 ผูหญิงมีบทบาทสาํคัญตอการจัดการปาชายเลนและการบริหารจัดการกองทนุ ในดานการเผยแพร

ขอมูล ศักยภาพในการระดมความรวมมือ และความละเอียดรอบคอบดานการเงนิ 

 แมวาปจจยัความสาํเร็จในการจัดการปาชายเลนจะขึ้นอยูกับผูนาํ แตการมีสวนรวมของคนในชมุชน

และการมีแผนและกฎระเบียบในการจัดการปาชายเลนของชุมชน กม็ีความสาํคัญไมนอยกวากัน 

5.2 เสนทางสูความยั่งยืน 

สถานการณปจจุ บัน  หลั งจากที่ มี การ

สงเสริมการจัดการปาชายเลน ในพื้นที่เปาหมาย 

พบวา มีการพัฒนาดานผูนําและเครือขายการเรียนรู

ที่ชัดเจน  แตใน ขณะที่ชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น  ยัง

มีขอจํากัดทั้งในระดับพื้นที่และอุปสรรคภายนอก ซึ่ง

ควรมีการสนับสนุนและดําเนินงานเพื่อลดอุปสรรค

เหลานั้นตอเนื่อง 

 

สรุปสถานการณปจจุบนัและศักยภาพของชุมชนในการจัดการปาชายเลน 

จุดแข็ง 

- มีผูนําที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น   

- มีเครือขายการเรียนรูและความรวมมือในพื้นที่ใกลเคียง   

- มีกองทุนสนับสนุนการจัดการปาชายเลน  

- หญิงชายมีบทบาทและศักยภาพใกลเคียงกัน 

โอกาส 

- หนวยงานทองถิ่นในพื้นที่มีแผนสนับสนุน     

- หนวยงานภาคเอกชนมีโครงการดานการจัดการ

ปาชายเลนในระดับภูมิภาค 

จุดออน 

- ผูนําชุมชนมีบทบาทซ้ําซอน มีเวลาไมเต็มที่และขาดการ

พัฒนาผูนํารุนใหม   

- การจัดการปาชายเลนยังไมบูรณาการการจัดการทั้ง
ระบบนิเวศ  

- ขาดหลักสูตรทองถิ่นดานปาชายเลน 

อุปสรรค 

- นโยบายสงเสริมพืชเชิงเดี่ยวและพืชพลังงาน   

- คาครองชีพและตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น   

- ปญหาดานสังคมจากแรงงานตางถิ่น 

 

   

แนวทางการดาํเนนิงานในอนาคต เพื่อให

เกิดการจัดการปาชายเลนโดยชุมชนเปาหมาย

เหลานี ้  ไดกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนสูงสุดใน

ระยะยาว ควรประกอบดวย 4 แนวทาง ไดแก 
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1) การพัฒนาทักษะผูนําชุมชนในดาน การเปน

วิทยากรชุมชน การบันทึกและการนําเสนอ 

การเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐและอื่นๆ  

เปนตน เพราะที่ผานมาไดใชเวลาสวนใหญ 

ในการคนหาผูนํา การเสริมสรางความรู

ความเขาใจ  การปรับทัศคติในการทํางาน

รวมกัน   นอกจากนี้ ยังควรใหความสําคัญ

กับการพัฒนาผูนํารุนใหม 

2) ประเมินมูลคาที่ไดจากการจัดการปาชาย
เลนโดยชุมชน   เพื่อใหชุมชนไดทราบขอมูล

ที่ชัดเจนจากการดูแลรักษาปาชายเลน  และ

ใชขอมูลเพื่อสรางความตระหนักและขยาย

ความรวมมือใหกวางขึ้น  

3) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร
ทองถิ่นใหเอื้อตอการเรียนรูของเยาวชนใน

โรงเรียน   และตอการอนุ รักษทรัพยากร

ชายฝงและปาชายเลนของชุมชน 

4) ติดตามประเมินผลให คําปรึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในดานการจัดการปาชายเลน

และการบริหารจัดการกองทุน   พรอม

เชื่อมโยงการดําเนินงานสูหนวยงานกับ

หนวยงานและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้  แนวทางการดําเนินงานในระยะ

ตอไป  ควรใชฐานของชุมชนซึ่งมีความพรอมอยูแลว  

ขยายประเด็นจากการจัดการปาชายเลน สูการ

จัดการเชิงระบบนิเวศ ซึ่งครอบคลุมทั้งทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอชุมชน 


